ANEXA NR. 3
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. ...../.......

Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor aplicabile în vederea soluționării
cererilor de locuință, depuse de categoriile de solicitanți prevăzute
de Legea locuinței nr. 114/1996
Este necesar ca solicitanţii să depună cererea individual şi în nume propriu şi să prezinte,
la data depunerii cererii, în original şi xerocopie, actele mai jos menţionate:
1. Declaraţie autentificată, din care să rezulte că familia solicitantului (prin familie se înţelege
solicitantul(a), soţia/soţul şi copiii, care vor fi nominalizaţi, precum și părinții solicitantului
dacă urmează să beneficieze de locuință alături de acesta, pentru solicitantul necăsătorit se
va preciza starea civilă), după data de 01.01.1990 şi până la data depunerii cererii, nu a
deţinut şi nu deţine o locuinţă proprietate personală sau din fondul locativ de stat, nu a cedat
un contract de închiriere şi nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru
realizarea unei locuinţe. Tot în declaraţie, solicitantul va preciza unde locuieşte în fapt şi că
se angajează să comunice primăriei orice modificare survenită în situaţia sa. Când este cazul,
solicitantul va menţiona dacă membrii familiei sale (soţia, soţul, copiii majori) realizează
venituri pe cont propriu (din închirieri bunuri mobile şi imobile, activităţi autorizate
conform legii sau din alte activităţi producătoare de venituri impozabile) urmând să prezinte
în acest sens acte care să dovedească veniturile respective;
Pentru interzisul care urmează să beneficieze de locuință alături de solicitant declarația va fi
dată de tutore;
2. Certificatul de căsătorie sau acte care atestă desfacerea căsătoriei (dacă este cazul) – copie
şi original;
3. Actele de identitate ale ambilor soţi (dacă este cazul) – copie şi original;
3.1. Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii - se va face, pentru solicitant(ă)
şi, după caz, familia acestuia/acesteia (soţia/soţul, copiii majori), pe baza adeverinţei
eliberată de Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, la care solicitantul(a) este arondat cu
domiciliul stabil – original;
4. Certificatele de naştere ale copiilor sau actele de identitate (dacă este cazul) – copie
şi original;
5. Pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de tată, se va prezenta hotărâre
judecătorească de încredinţare a minorilor (stabilire a domiciliului minorilor) – copie
şi original;
6. Dovada calităţii în care familia locuieşte la adresa de domiciliu.
În acest sens va prezenta, după caz:
- actul de proprietate sau contractul de închiriere dacă la adresa de domiciliul solicitantul(a) și
după caz, familia acestuia/acesteia (soție/soț, copii) locuiesc în calitate de tolerați – copie
şi original;
- contractul de închiriere (în care se va preciza numărul de camere închiriate) dacă la adresa
unde solicitantul(a) și, după caz, familia acestuia/acesteia (soție/soț, copii) locuiesc în calitate
de chiriaș la proprietar – copie şi original;
7. În cazul în care, titularul(a) sau după caz, soţia/soţul acestuia/acesteia, după data de
01.01.1990 au avut domiciliul și la alte adrese faţă de cea actuală, urmează să fie prezentate
şi actele domiciliilor anterioare.
7.1. Pentru domiciliile avute în mediul urban, se vor prezenta, după caz:
A) contractul de închiriere, dacă au locuit în calitate de chiriaş la proprietar – copie
şi original;
B) actul de proprietate sau contractul de închiriere şi actele de identitate ale părinţilor
dacă au avut domiciliul la aceştia – copie şi original;
7.2. Pentru situaţiile în care nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de
închiriere ale locuinţelor, se vor prezenta adeverinţe eliberate de direcţiile/serviciile de
impozite şi taxe locale de pe lângă primăriile pe raza cărora se situează imobilele respective,
în care să se menţioneze dacă solicitanţii au figurat sau figurează cu locuinţe proprietate
personală la acele adrese, după 01.01.1990 – original;
7.3. Pentru domiciliile avute în mediul rural se vor prezenta adeverinţe eliberate de
primăriile comunelor pe raza cărora au domiciliat, din care să reiasă dacă au figurat sau
figurează cu locuinţă proprietate personală şi teren intravilan pe raza comunelor respective,
după 01.01.1990 - original;

8. Solicitantul care are calitatea de tolerat în spațiu la adresa unde locuiește, va prezenta actele
de identitate ale persoanelor care locuiesc şi au domiciliul la aceeași adresă. Pentru copiii cu
vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere – copie şi original;
9. Dacă solicitantul are domiciliul şi/sau locuieşte în apartament la bloc, va prezenta adeverinţă
de la asociaţia de proprietari în care să se precizeze numele și prenumele persoanelor pentru
care se plătesc cote de întreţinere aferente apartamentului respectiv - original;
10. Certificat medical – formular A5 - (dacă este cazul) eliberat conform ordonanţei de urgenţă
nr. 40/1999, pentru solicitant, soţ/soţie, copii şi/sau părinţii soţilor, dacă aceştia din urmă vor
beneficia, alături de titularul de cerere, de repartizarea unei locuinţe în baza
Legii nr. 114/1996. Certificatul va fi însoțit de buletine de analiză care atestă că diagnosticul
a fost pus în baza investigațiilor de specialitate sau de adeverință eliberată de medicul de
familie care atestă că persoana, pentru care s-a prezentat certificatul medical, este în evidență
cu respectiva afecțiune - copie şi original;
11. Certificat de handicap/invaliditate (dacă este cazul) pentru solicitant, soţ/soţie, copii şi/sau
părinţii soţilor, dacă aceştia din urmă vor beneficia, alături de titularul de cerere,
de repartizarea unei locuinţe în baza Legii nr. 114/1996 – copie şi original;
12. Certificat de rănit, luptător sau urmaş al celui decedat în Revoluţia din Decembrie 1989
(dacă este cazul) – copie şi original;
13. Dovada drepturilor acordate conform prevederile Legii nr. 44/1994 (veterani de război),
completată şi modificată (dacă este cazul) – copie şi original;
14. Dovada drepturilor acordate conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990 (persoane
persecutate politic şi persoane deportate), completată şi modificată (dacă este cazul) – copie
şi original;
15. Pentru solicitanții divorțați, care au pierdut drepturile locative la adresa de domiciliu
ca urmare a violenței domestice, acte eliberate de autoritățiile competente care să ateste acest
lucru – copie și original;
16. În cazul în care solicitanţii sunt evacuaţi (evacuarea nu trebuie să se datoreze culpei proprii)
de la adresa de domiciliu, vor prezenta sentinţa judecătorească de evacuare şi procesul verbal
de punere în aplicare a sentinţei sau notificare în vederea evacuării emisă de executor
judecătoresc – copie şi original;
17. Pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, proveniți din instituții de ocrotire, adeverință
eliberată de Direcția de Asistență Socială care să ateste acest fapt - original;
18. Dovada veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, de familia solicitantului (solicitantul(a),
soţia/soţul şi copiii):
- adeverinţe de la locurile de muncă cu veniturile nete realizate în ultimele 12 luni
pentru fiecare membru de familie salariat; persoanele salariate în sectorul privat vor prezenta
pe lângă adeverinţă şi contractul de muncă – copie şi original sau copie eliberată de
angajator purtând viza „conform cu originalul”, data, semnătura reprezentantului
legal al angajatorului, precum şi extrasul din registrul de salariaţi certificat de angajator
(revisal);
- şomerii vor prezenta carnetul de luare în evidenţă la agenţia locală pentru ocuparea
forţei de muncă sector 6 şi dovada veniturilor realizate de aceştia în lunile respective – copie
şi original;
- cei care nu au loc de muncă şi nu realizează nici un venit, vor prezenta declaraţie
dată la notarul public în acest sens (pentru lunile în care nu au lucrat în ultimul an) sau
adeverință eliberată de A.N.A.F. care să ateste acest lucru;
- pensionarii vor prezenta taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverinţă
eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6, cu pensia primită în ultimele 12 luni, decizia de
pensionare şi, după caz, decizia de pierderea capacităţii de muncă;
- pentru minori se va face dovada primirii alocaţiei de stat pentru luna anterioară
depunerii cererii – copie şi original;
19. Pentru copiii solicitanților care au vârsta între 18 și 26 de ani și care urmează o formă
de învățământ - cursuri de zi, adeverință care să ateste acest fapt, eliberată de instituția
respectivă.
După caz, se vor putea solicita şi alte documente.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

