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' LISTA CU ACTE, JUSTIFICATIVE PENTRU VERIFICAREA iNDEPLINIRII
CRITERIILOR DE ACCES $I PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE iN

SOLUTIONAREA CE,RERILOR 
?_E L99YIITA PENTRU TINERI, DESTINATA
INCHIRIERII

Cererile de reparlizare a locuinlelor pentru tineri destinate inchirierii se depun la Biroul de Relalii
cu Publicul, Informafii, Registraturd din cadrul Primdriei Municipiului Sfhntu Gheorghe gi vor fi
insolite in mod obligatoriu de urmdtoarele acte justificative:

1. Cerere tip completat[ individual Ei in nume propriu - titularul cererii sd fie major, in vdrstd de
pdnd la 35 la data depunerii cererii;

2. Acte de identitate (8.I., C.I.) ale solicitantului, familiei acestuia, precum qi ale tuturor
persoanelor aflate in intrelinere, care locuiesc impreund cu acesta, in copie;

3. Certificate de naqtere ale titularului cererii, copiilor aflali in intrefinere, altor personae aflate
in intrelinere, in copie;

4. Certificat de cdsdtorie/divor!, dacd este cazul;
5. Declarafie notariald pe propria rispundere in original, autentificatd, la notar, precum cd

solicitantul cererii de locuinld qi ceilalli membrii majori ai familiei acestuia - sof/sofie, copii
Ei/sau alte personae aflate in intrelinerea acestuia, nu delin gi nu au delinut o altd locuinld in
proprietate qi/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinle cu chirie, proprietate de stat,
proprietate a unitdlii administrative-teritoriale sau a unitSlii in care iqi defEqoard activitatea, in
Municipiul Sfdntu Gheorghe;

6. Actul de proprietate (copie) privind locuinla de domiciliu sau de reEedin!6, din care s6 rezulte
suprafala locuibild, dtqd caz;

7. Contractul de inchiriere a locuinlei de domiciliu sau de re;edinfd (copie), din care sd rezulte
suprafala locuibild, inregistrat la organul fiscal competent;

8. Acte legal valabile care sd ateste studiile solicitantului, acte cu ultimul nivel de studiu
incheiat qi atestat conform legii, in copie;

9. Adeverinfd de la locul de muncd (original) pentru titularul cererii din care sd reiasd cd iEi
desfbqoard activitatea in Municipiul Sffintu Gheorghe, cu menliunea venitului net lunar,
precum qi adeverinle privind venitul net lunar reahzat ai celorlalli membrii ai familiei,
so!/sofie, qi/sau, copii qi/sau alte peroane aflate in intrelinerea acestuia. (Adeverinle privind
veniturile din alte activit5li independente, venituri agricole, burse, alocalii, pentru copii,
pensie alimentard, pensie de intrefinere, sau orice alte venituri realizate, justificate cu
documente pentru fiecare persoand in parte. in cazul in care nu se reahzeazd, niciun fel de
venit din cele prezentate mai sus, se vor depune adeverinle de venit emise de Agentia
Nalionald de Administrare Fiscald, AJFP Covasna);

10. Adeverinl6 eliberatd de Asociafia de proprietarillocatari din care sd rezulte numdrul de
persoane care locuiesc impreund cu solicitantul qi pentru care se calculeazd, qi se incaseazb
contravaloarea cheltuielilor de intrefinere, in original;

1 1. Acte medicale, legal valabile, privind boala de care suferd solicitantul sau un alt membru al
familiei acestuia ori aflat in intrelinere, dacd este cazul, in copie;

12. Acte din care sd rezulte situalia sociald deosebit[ a solicitantului, evacuarea din casd
nalionalizatd, provenienla din casd de ocrotire social, in copie;

13. Acte din care s5 rezulte cd solicitantul a adoptat copii sau documente din care sd rezulte cd
s-au intrepins mdsuri in vederea adoptdrii.

Notd Copiile actelor depuse vor fi prezentate qi in original pentru certificarea acestora pentru
conformitate cu originalul.


