Anexa nr.2.
la Hotărârea nr. 62 din 25 aprilie 2017
ACTE NECESARE
pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de atribuire a unei locuinţe
realizată prin A.N.L destinată închirierii
1. Cerere de mână.
2. Copie de pe actul de identitate şi de pe actul de naştere ale titularului de cerere şi ai
membrilor săi de familie, după caz certificat de căsătorie.
3. Sentinţă de divorţ (după caz).
4. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere şi actele de identitate
ale acestora.
5. Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi
membrii majori aflaţi în întreţinere din familia acestuia din care să rezulte că nu deţin sau
nu deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu
chirie din fondul locativ al oraşului Deta.
6. Pentru titularii cererii: adeverinţă de la locul de muncă cu precizarea venitului brut lunar şi
extras din REVISAL.
7. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte, respectiv extras C.F. şi/sau contract de
vânzare-cumpărare, contract de închiriere din care să rezulte suprafaţa închiriată (sau alte
acte doveditoare după caz), precum şi o adeverinţă de la Asociaţia de proprietari din care
să rezulte numărul persoanelor care locuiesc în apartament şi suprafaţa locuibilă a
apartamentului în cazul celor toleraţi în spaţiu.
8. Act medical(certificat medical, adeverinţă medicală, scrisoare medicală, certificat
handicap, etc.) pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care
necesită însoţitor sau o cameră în plus.(eliberată de către medicul specialist şi avizată de
către directorul instituţiei de unde a fost eliberată).
9. Diplomă de absolvire studii (indiferent de nivelul de pregătire), pentru titularul cererii.
10. În cazul în care un titular de cerere face parte din următoarele categorii va depune acte în
dovedire:
a) tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani – adeverinţă de la
instituţia de unde provine, perioada în care a fost instituţionalizat
b) evacuaţi din imobile naţionalizate redobândite de proprietar sau chiriaşi în acestea –
sentinţă de evacuare definitivă şi irevocabilă sau proces-verbal de evacuare emis de
executorul judecătoresc sau actul prin care chiriaşul a fost înştiinţat că
imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar
c) persoane care au început procedura de adopţie sau au adoptat copii din casele de ocrotire
social – sentinţă de adopţie sau alte acte doveditoare eliberate de către instituţia de ocrotire
socială din care să rezulte că a fost începută procedura de adopţie.
Notă: Punctajele se vor acorda pe baza actelor depuse în dovedire de către solicitant în
conformitate cu criteriile cadru din anexa 11 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.
592/2006.
Dosarul se depune la Compartimentul Relaţii cu publicul şi asistenţă socială al Primăriei oraşului Deta,
iar dacă nu vor fi îndeplinite criteriile restrictive de acces la locuinţă dosarul va fi respins.

