
 
ANEXA NR. 3 

          la H.C.L. al Sectorului 6 nr....../....... 
 
 

DOMNULE PRIMAR 
 

          Subsemnatul(a)……………………………………., cu domiciliul stabil în...................., 
str................. nr........, bl......., sc......, et......., ap......., sector/localitate...................................... județ 
………………………………., vă rog să binevoiţi a-mi aproba cererea pentru repartizarea,  în 
vederea închirierii, a unei locuințe construită de A.N.L. prin credit ipotecar. 
 Precizez că la adresa de mai sus locuiesc şi gospodăresc împreună cu următorii/în fapt 
locuiesc în str. ……………………………………… nr. ……, bl. ….., sc. …… et. …, ap. …., 
sector/localitate ……………………., județ ………….., împreună cu următorii: 
1……………………………………………..  
2…………………………………………….. 
3…………………………………………….. 
4…………………………………………….. 
5…………………………………………….. 
6………………………………………….…. 
7…………………………………………….. 
8…………………………………………….. 
9…………………………………………….. 
10…………………………………………… 

 Locuinţa este formată din ...... camere, proprietate personală/proprietate de stat, titular 
fiind ....................................., familia mea locuieşte la adresă în calitate de .............. 

                    Am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului în legătură cu datele mai 
sus menţionate, în vederea producerii de consecinţe juridice, constituie infracţiune de “fals în 
declaraţie” în condiţiile prevăzute de art. 326 din Codul Penal şi se pedepseşte cu închisoare sau 
cu amendă. 
          La prezenta cerere anexez următoarele acte în copie xerox sau, după caz, în original: 
1. …………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………….. 
8. …………………………………………………………….. 
9. …………………………………………………………….. 
10. …………………………………………………………… 
11. …………………………………………………………… 
12. …………………………………………………………… 
13. …………………………………………………………… 
14. ……………………………………………………………. 
 
Mă oblig să aduc la cunoştinţă imediat orice modificare survenită în situaţia mea. 
Doresc primirea corespondenței pe adresa de e-mail …………………………………….. adresa 
poștală …………………………………………………………………………………………….. 
 
Data,                                                                                      Semnătura solicitantului 
 
Telefon ........................  
 

Acest formular conține date cu caracter personal 

 



 
 
 

ACORD 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitanților și membrilor familiilor lor 

 
Prin semnarea acestui acord îmi exprim în mod expres consimțământul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) 216/679, prelucrarea fiind necesară 
pentru corecta evaluare a dosarului depus în vederea obținerii unei locuințe proprietate de stat. 
Confirm că am fost informat(ă) cu privire la Protecția datelor cu caracter personal în cadrul 
Primăriei Sector 6, riscurile prelucrării și mi s-au adus la cunoștință condițiile prelucrării și 
drepturile mele privind protecția datelor cu caracter personal. 

De asemenea, declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal ale mele și ale 
membrilor familiei mele să fie preluate în baza de date a Primăriei Sectorului 6, să fie transmise 
către terțe instituții în cazul în care corecta evaluare a dosarului o impune sau când sunt solicitate 
de autorități ce au competențe date prin lege în acest sens, precum și că sunt de acord ca numele 
și prenumele meu  să fie făcute publice pe listele ce se întocmesc anual, potrivit legii. 
 
 
NUME ȘI PRENUME:      SEMNĂTURA: 
 
DATA: 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 


