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ANUNȚ

Primăria Comunei Nușfalău anunță intenția de soluționare a cererilor depuse în vederea

repartizării locuințelor pentru tineri (Bloc de locuințe ANL).

În acest sens vă rugăm să completați cererile depuse cu documente înscrise în Anexa nr. 2,

ce face parte integrantă din Hotărârea nr. 40 din 08.08.2019, atașată în continuare.

Termenul de completare este 20.09.2019 ora 14:00.

Cu stimă,

MATE RADU

PRIMAR

mailto:primarianusfalau@yahoo.com


ANEXA NR. 2 la H.C.L. Nr. 40 din 08.08.2019

ACTE JUSTIFICATIVE

NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI ȘI ANALIZĂRII CRITERIILOR

ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR PENTRU TINERI

Cererile de repartizare a locuințelor pentru tinerivor fi însoțite în mod obligatoriu de
următoarele acte justificative:

1. Acte de identitate (BI/CI) ale solicitantului, familiei acestuia,precum și ale tuturor
persoanelor aflate în întreținere, care locuiesc împreună cu acesta (copii);

2. Declarație notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:

-că solicitantul ori alt membru al familiei acestuia nu deține și nu a deținut o locuință în
proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, sau a
unității în care își desfășoară activitatea;

-că solicitantul nu realizează/beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate;

-numărul persoanelor aflate în întreținerea solicitantului;

-numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul;

-că solicitantul are calitate de chiriaș/tolerat în spațiu;

3.Contractul de închiriere a locuinței de domiciliu sau de reședință (copie), din care să
rezulte suprafața locuibilă;

4. Certificat de casătorie, dacă este cazul (copie);

5. Certificatele de naștere ale titularului cererii, copiilor aflați în întreținere, altor persoane
aflate în întreținere (copii);

6. Actele medicale, legal valabile, privind boala de care suferă solicitantul sau un alt
membru al familiei acestuia ori aflat în întreținere;

7. Adeverință de la locul de muncă (original) pentru titularul cererii și membrii familiei;

8. Acte legale valabile care să ateste studiile solicitantului (copii)

Notă:

Cererea trebuie să fie motivată și să cuprindă toate informațiile referitoare la situația locativă
actuală a solicitantului.


