Anexa nr.1 la Regulament
CERERE
Subsemnatul(a)………………………………………………………...…născut(ă) la
data de…….…………….….în localitatea…………...………..………………… cu domiciliul*
în localitatea…………..………………strada…………..……………………………..…………
posesor/posesoare a BI/CI seria.......nr................................, eliberat la data de …………… de
către…………………………….
Solicit atribuirea în folosintă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală pe durata existenţei construcţiei în temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Mă oblig să încep construcţia în termenul prevăzut de lege dar nu mai târziu de un an
de la data atribuirii terenului şi să o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Prin prezenta iau la cunoştinţă faptul că cesiunea folosinţei terenului şi transmitera
dreptului de proprietate asupra construcţiei, cu orice titlu, oneros sau gratuit atrage după sine
nulitatea atribuirii gratuite a terenului în cauză.
Anexez următoarele documente:
1) copia actului de identitate (soţ/soţie, copii dacă e cazul);
2) copia certificatului de naştere (soţ/soţie, copii dacă e cazul);
3) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ;
4) copie după actul care atestă ultimul nivel de studii încheiat;
5) declaraţie dată în faţa notarului public (soţ/soţie, copii dacă e cazul) că nu deţinem şi
nu am deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii de locuinţe în mun.
Sfântu Gheorghe, cât şi în alte localităţi;
6) Acte doveditoare privind restabilirea în Municipiul Sfântu Gheorghe:
a) act doveditor eliberat de Direcţia Comunitară de Evidenţa Persoanelor privind
perioada în care au domiciliat în localitate;
b) alte documente doveditoare privind schimbarea domiciliului din afară municipiului
Sfântu Gheorghe, cum ar fi: legitimaţie de student, adeverinţă eliberată de la o universitate din
afara municipiului Sfântu Gheorghe, adeverinţă eliberată de la locul de muncă, etc.
c) declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă obligaţia de a-şi stabili
domiciliul efectiv în municipiul Sfântu Gheorghe, până la data semnării contractului de
atribuire în folosinţă gratuită.
Declar că am luat cunostinţă de prevederile art.326, alin.(1)** din Codul penal.
Data,

Solicitant,

Adresa de contact: ………………...………..…………………………………………
Nr.telefon:……………….…………………..
______________________________________________________________
*în cazul schimbării domiciliului sau nr. telefon solicitatntul este obligat să anunţe autoritatea
publică sub sancţiunea pierderii dreptului de atribuire.
**art. 326, alin. (1) din Codul Penal – „ Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară
activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe,
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

