
CERERE PRIVIND ÎNSCRIEREA PE LISTA DE PRIORITĂŢI ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII SPRE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢELOR SOCIALE 
DIN MUNICIPIUL SALONTA

Subsemnatul/subsemnata...................................................................................................................................domiciliat(ă)

în Salonta, str. ……………………………………………….…………………. nr. …………... Bloc ……….… ap., telefon ………………………………….….

Familia este compusă dintr-un număr de.............................................persoane, după cum urmează:

a) Solicitantul cererii (nume, prenume, CNP) …………………………………………………………………………………………..……………………………

b)   Soţ/soţie solicitant (nume, prenume, CNP) …………………………………………………………………………………………..…………………………

c)   Copil I (nume, prenume, CNP) ……………………………………………………………………………….………………………………….......................

d)   Copil II (nume, prenume, CNP) ………………………………………………………………………………………………………………….......................

e)   Copil III (nume, prenume, CNP) ……………………………………………………………………………….………………………………..……………………

f)    Altele (nume, prenume, CNP) ……………………………………………………………………………….………………………………..……………………

În  vederea  înscrierii  pe  lista  de  priorităţi  în  vederea  repartizării  spre  închiriere  a  locuinţelor  sociale din
municipiul Salonta, depun următoarele acte:

1. declaratii notariale ale solicitantului si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia
(dacă este cazul), cu următorul conţinut:

–nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
–nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
–nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
–nu deţine, în calitate de chiriaş o altă locuință din fondul locativ de stat sau în proprietatea privată sau publică

a unei unităţi administrative teritoriale din România;
2. Certificat fiscal de la Biroul de Impozite şi Taxe Locale Salonta;
3. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

–adeverinţă cu venitul net;
–cupon pensie, cupon alocaţie, adeverinţă de ajutor social, etc.; 
–adeverință de la Serviciul Fiscal Orășenesc Salonta din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin

venituri din vreo activitate autorizată, în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la
dosar;

–adeverință de la Serviciul Fiscal Orășenesc Salonta pentru persoanele care nu au lucrat integral un an din care
să rezulte că nu au venituri în lunile nelucrate.
4. Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi membrilor familiei sale (dacă este cazul);
5. Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi membrilor familiei sale (dacă este cazul);
6. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
7. Copie xerox după certificatul de deces a soțului/soției (dacă este cazul);
8. Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
9. Copie xerox după certificate medicale cu boala gravă de care suferă solicitantul sau membrii al familiei solicitantul,

dacă necesită însoţitor sau o cameră în plus, conform condiţiilor stabilite prin OUG nr. 40/1999 şi avizat de organele
medicale competente;

10. Copie xerox după schiţa imobilului în care locuieşte solicitantul cu părinţii /rudele sau în chirie;
11. Copie xerox după actele de identitate ale tuturor locatarilor ce locuiesc în acelaşi imobil cu solicitantul (în cazul în

care acesta locuieşte cu părinţii sau rudele);



12. Copie xerox după contract de închiriere sau contract de comodat pentru solicitantul care locuieşte în chirie;
13. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii nr. 501/2002,

dacă este cazul (de ex. proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care
să ateste faptul că aţi părăsit locuinţa);

14. Dovada faptului că imobilul în care locuieşte solicitantul împreună cu familia, a fost restituit foştilor proprietari.
15. În  cazul  în  care  o  persoană  face  parte  din  următoarele  categorii,  va  prezenta  în  original  şi  fotocopie  actele

doveditoare, după caz:
–Pentru tinerii proveniţi din centre de ocrotire socială – adeverinţă de la instituţia de unde provine
–Pentru  veteranii  şi  văduvele  de  război,  beneficiarii  prevederilor  Legii  recunoştinţei  faţă  de  eroiimartiri  şi

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au
jertfit  viaţa sau au avut  de suferit  în  urma revoltei  muncitoreşti  anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi  persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
alte persoane sau familii îndreptăţite – acte care să ateste calitatea de beneficiar al acestor prevederi legale

–

16. Alte acte fiind considerate necesare de către solicitant.
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ..................................................................................................................................................................................................

Copiile xerox ale documentelor solicitate se confruntă cu originalul de către funcţionarul public care a semnat
pentru preluarea dosarului aplicându-se sigiliul “Conform cu originalul” pe fiecare document xeroxat.

Dosarul pentru solicitarea unei locuinţe sociale, în vederea închirierii, completat conform Listei actelor necesare,
conţine un număr de.........................................................file (inclusiv prezenta cerere)

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere şi din actele ataşate la aceasta, vor fi  prelucrate de
Primăria  Municipiului  Salonta  în  scopul  şi  pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  legale  ale  instituţiei  şi  cu  respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Declar pe proprie răspundere şi sub sancţiunile Codului Penal că datele şi informaţiile prezentate sunt complete
şi  corespund realităţii  şi  mă oblig  să aduc la cunoştinţa Primăriei  Municipiului  Salonta,  în  cel  mai  scurt  timp,  orice
modificare a situaţiei socio-economice-locative a mea şi/sau a familiei mele.

Declar că sunt de acord ca informaţiile furnizate despre situaţia socio-economică-locativă a mea şi  a membrilor
familiei mele să fie verificate de către Direcţia de Asistenţă Socială Salonta la instituţiile competente.

Salonta, Semnătura

Data …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Primăria Municipiului Salonta - Compartimentul Relaţii cu Publicul 

Parafa şi semnătura ……………………………………………………………………………………………………….…..


