
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Programului multianual de interes 
local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani 
pentru închirierea unor suprafețe locative” 
 

Către, 

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe 

 

Subsemnatul/Subsemnata , identificat/ă prin C.I. 
seria    

nr.       eliberat   de       la   data   de ,   CNP: 
  , domiciliat/ă în ___, având reședința 
în_________________________________________________________________, tel:  ,   
e‐mail:  , în baza prevederilor art. 9 din Regulamentul privind Programul 
multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe 
locative” aprobat prin H.C.L. nr /2021, formulez  prezenta 
 

CERERE 

de participare la Programul multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

Prin care solicit aprobarea participării la Programul multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu 
vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” ce se derulează în baza Hotărârii nr. 
_____/2021 a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Am luat la cunoștință prevederile programului multianual „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-
35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” și declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul 
Penal, faptul că nu dețin în proprietate o cotă-parte mai mare de ½ dintr-un imobil care are destinația de locuință și nu 
am deținut în proprietate o cotă-parte mai mare de ½ dintr-un imobil care să fi avut destinația de locuință pe care să îl fi 
înstrăinat în ultimii 5 ani, nu sunt beneficiar al unui contract de închiriere care este subvenționat din bugetul local/de 
stat, nu am încheiat un contract de închiriere cu autoritățile sau instituțiile publice locale/centrale și nu sunt rudă sau afin 
până la gradul IV inclusiv cu proprietarul imobilului de la care am închiriat locuința. În caz contrar, mă oblig să restitui 
contravaloarea facilităților acordate. 

Totodată, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 privind falsul în declarații din 
Codul penal, că nu am datorii la bugetul local. 

Menționez că am luat cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit că îmi dau acordul în vederea 
prelucrării datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care a fost instituit Programul multianual de interes local 
„Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative” 

Am luat la cunoștință faptul că în cazul în care survin modificări privind criteriile de eligibilitate care sunt de 
natură a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile stipulate în Regulament, sunt obligat să aduc la 
cunoştinţa Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe situaţia care generează pierderea dreptului în termen de 10 zile de la 
ivirea acesteia, sub sancţiunea recuperării sumelor aferente sprijinului acordat de la momentul pierderii dreptului. 

Am luat la cunoștință faptul că potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare, sumele acordate în baza 
Regulamentului sunt venituri impozabile. 

 

Anexez următoarele acte: 

1. Actul de identitate - depus în copie și prezentat în original sau certificat pentru 
conformitate cu originalul de către solicitant; 

2. Diplome de studii - depuse în copie și prezentate în original sau certificate pentru 
conformitate cu originalul de către solicitant; 



3. Adeverință de la locul de muncă privind calitatea de angajat/adeverință de la unitatea de 
învățământ – depusă în original; 

4. Contract de închiriere în derulare la momentul solicitării facilității, înregistrat la organul 
fiscal competent (ANAF) sau la persoana fizică care desfășoară activități economice în mod 
independent/persoana juridică cu care încheie contractul; în cazul tinerilor care nu sunt studenți, 
contractul de închiriere trebuie să fie valabil pe o perioadă de cel puțin 4 luni la data soluționării 
cererii - depus în copie și prezentat în original sau certificat pentru conformitate cu originalul de 
către solicitant. 

 
 
Data:  Semnătura    


