
          ANEXA NR. 2 
                la H.C.L. al Sectorului 6 nr....../....... 
 

 

Actele necesare dovedirii îndeplinirii condițiilor și criteriilor aplicabile în vederea 

 repartizării unui apartament destinat tinerilor specialiști, construit de Agenția Națională pentru 

Locuințe în cadrul Programului  de construcţii de locuinţe  prin credit ipotecar 
 

 
Pentru ca cererea să fie analizată, este necesar ca aceasta să se depună individual şi în nume propriu, însoţită 
de actele menționate mai jos, corespunzătoare situației fiecărui solicitant:    
                                                                                                                                    

1. Declaraţie notarială, dată la data depunerii cererii de către solicitant şi membrii majori ai familiei 
acestuia, din care să rezulte că solicitantul şi familia sa (prin familie se înţelege solicitant, soţ/soţie şi copii, 

care vor fi nominalizaţi, iar pentru solicitantul necăsătorit, se va preciza starea civilă) până la data 
depunerii cererii, nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate şi/sau nu beneficiază de o locuinţă cu 
chirie, proprietate de stat, sau a municipiul Bucureşti, tot în declaraţie, solicitantul va preciza unde şi în ce 

calitate locuieşte în fapt familia sa - original;  
 

2. Certificatul de căsătorie al solicitantului sau, după caz, acte privitoare la desfacerea căsătoriei – copie ;  
 
3. Actul de identitate al solicitantului şi soţului/soţiei (după caz) 

- dovada domiciliilor stabile avute până la data depunerii cererii se va face, pentru solicitant(ă) şi, după 

caz, soţia/soţul acestuia/acesteia, pe baza adeverinţei eliberată de Diecția Locală de Evidenţa Persoanelor, 

la care solicitantul este arondat cu domiciliul – original; 
 

4. Certificatele de naştere ale copiilor sau actele de identitate (după caz) – copie;  
 
5. Sentinţa judecătorească de încredinţare a minorilor, pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi 

de ambii părinţi – copie; 
 

6. Dovada calităţii în care solicitantul (şi soţul/soţia, dacă este cazul) locuieşte la adresa unde figurează cu 
domiciliu. Se va prezenta, după caz:  
- actul de proprietate sau contractul de închiriere, dacă figureză cu domiciliul şi gospodăreşte în calitate de 

tolerat la părinţi sau alte persoane, inclusiv schiţa locuinţei cu suprafaţa locuibilă a acesteia – copie;  
- contractul de închiriere (în care se va preciza suprafaţa închiriată); pentru cazurile în care nu se precizează 

în contractul de închiriere suprafaţa închiriată, se va prezenta şi schiţa locuinţei – copie; 
 
7. Actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc la aceaşi adresă cu solicitantul; pentru 

copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere – copie;  
 

8. Solicitanţii care au domiciliat în locuinţă naţionalizată şi au fost evacuaţi de la adresa de domiciliu vor 
prezenta hotărâre judecătorească de evacuare/notificare în vederea evacuării, precum şi procesul verbal de 
punere în aplicare a hotărârii/notificării – copie; 

 
9. Dacă solicitantul nu locuieşte la adresa la care are domiciliul, va preciza acest lucru în declaraţia notarială 

şi va prezenta contractul locuinţei unde locuieşte în fapt, la care anexează schiţa acesteia şi actele de 
identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc  la respectiva adresă – copie; 
 

10. Adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari a blocului în care solicitantul locuieşte, dacă este cazul, 
în care să se precizeze persoanele pentru care se plătesc cote de întretinere  - original;  
 
11. Solicitantul şi/sau soţul/soţia acestuia, care au avut domiciliul în Bucureşti şi la alte adrese faţă de cea 

de la data depunerii dosarului, urmează să prezinte actele domiciliilor anterioare, astfel: 
- actul de proprietate sau contractul de închiriere şi actele de identitate ale părinţilor, dacă au domiciliat la 
aceştia – copie; 

- contractul de închiriere, dacă au locuit în calitate de chiriaş la proprietar – copie; 
- dacă nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de închiriere ale locuinţelor, se vor prezenta 

adeverinţe de la direcţiile/serviciilor de taxe locale în circumscripţia cărora imobilele respective se află, în 
care să se menţioneze dacă solicitanţii au figurat sau figurează în calitate de proprietar la adresele respective 
– copie; 

 



12. Dovada studiilor absolvite de solicitant(ă) – se va prezenta diploma eliberată, potrivit legii, pentru 
ultimul nivel de studii finalizat. Pentru absolvenţii de liceu diploma de bacalaureat va fi însoţită, după caz, 

de atestatul privind pregătirea profesională obţinut la absolvire – copie; 
 

13. Dacă este cazul:  
13.1. Tinerii proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani, vor prezenta acte doveditoare 
în acest sens – copie; 

13.2. Tineri care au adoptat sau adoptă copii vor prezenta acte care atestă acest lucru – copie;  
 

14. Dovada că solicitantul are locul de muncă pe raza sectorului 6 
Adeverinţe eliberate de angajator  din care să rezulte cu claritate data angajării, funcția/ocupația 
solicitantului, adresa completă a locului de muncă unde își desfășoară activitatea acesta – original; 
Solicitanții vor prezenta contractul de muncă – copie eliberată de angajator purtând viza „conform cu 
originalul”, data, semnătura persoanei împuternicită de angajator să cerifice astfel de documente,  

precum şi extrasul din registrul de salariaţi (revisal) certificat de angajator;  
 

Notă: 
Cererile privind repartizarea locuinţelor vor fi analizate de Comisia Socială, constituită prin hotărârea 
Consiliului Local al sectorului 6, care va stabili puncatejele în baza criteriilor de ierarhizare stabilite 
prin punctaj prevăzute de Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


