
 

                     Către 

                       Municipiul  Tîrgu-Mureş 

 

 

         Subsemnatul(a)____________________________________________ cu domiciliul în  

 

_____________________str._____________________________nr._____, telefon________________  

 

posesor al actului de identitate seria_______ nr._________ 

        Rog a mă cuprinde pe lista solicitanţilor de locuinţe pentru obţinerea unei locuinţe pentru tineri 

ANL,  din blocul de locuințe situat în str. Gh. Marinescu f.n. 

       

         Documente necesare : 

-cererea de locuință efectuată individual și în nume propriu 

- actul de identitate al solicitantului ( copie); 

- actele de identitate ale tuturor membrilor de familie care au împlinit 14 ani ( copie); 

- certificate de naştere ale membrilor de familie cu vârsta sub 14 ani ( copie); 

- certificatul de căsătorie ( copie); 

-declaraţii pe propria răspundere, autentificate la notar public, ale titularului cererii şi, după caz, ale 

soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia din care să rezulte că nu deţin şi nu au 

deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate 

de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în 

localitatea în care a solicitat locuinţă; 

-   documente din care să reiasă situația locativă a solicitantului (copie după contractul de închiriere 

înregistrat la Adminis Finanţelor Publice/contract de comodat sau declaraţie de primire în spaţiu dată de 

proprietarul apartamentului/ titularul contractului de închiriere) şi acte din care să rezulte suprafaţa 

locuibilă - metru pătrat/ persoană - ( copie contract vânzare-cumpărare, adeverinţă asociaţia de 

proprietari, extras CF); 

- adeverinţă de la locul de muncă  din care să rezulte venitul net lunar însoțită de o copie de pe 

contractul individual de muncă și actele adiționale aferente; 

- certificat medical din care să rezulte  că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei 

acestuia aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus; 

- copie după actul din care să rezulte nivelul de studii ( diplome, licențe etc.), calitatea de medic 

specialist sau rezident și modalitatea de obținere a acesteia ( cu sau fără concurs), precum și specialitatea 

în care se va pregati pe durata rezidențiatului; 

- documente din care să rezulte situații locative  sau sociale deosebite, dacă este cazul (acte din care să 

rezulte calitatea de chiriaş evacuat sau în curs de evacuare din case naţionalizate, acte din care să rezulte 

calitatea de tânăr provenit din case de ocrotire socială şi care a împlinit vârsta de 18 ani, copie xerox 

după actul de adopţie); 

-  un dosar plic 

Termen de depunere -    26.11.2018   - 31.12.2018 

Dosarele se vor depune la registratura instituției- cam. 13.  

 

Tîrgu-Mureş, data____________                                                             Semnătura_______________ 

Anexă_____ file 

 


