CERERE
în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală
Subsemnatul/a .............................................................................., nãscut/ă la
data de ............................... în localitatea .............................., fiul/fiica lui
................................................ şi a .................................................., cu domiciliul în
..................................................................................., identificat/ă cu CI/BI Seria .........
Nr. ......................, CNP ........................................., îndeplinesc condiţiile prevãzute
de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personalã.
Solicit atribuirea în folosinta gratuita a unui teren în suprafata de ..................
(între 150-500 mp) pentru construirea unei locuinţe proprietate personalã, pe durata
existenţei
construcţiei.
.
Mă oblig să încep construcţia pana la data de ......................., 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 executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Anexez urmãtoarele documente justificative:
a) copie legalizată a certificatului de naştere al solicitantului;
b) copie de pe actul de identitate;
c) declaraţia în formă autentică (notarială) pe propria rãspundere a solicitantului, „ca
nu deţin sau ca nu am deţinut în proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii
unei locuinţe proprietate personală atât în localitatea în care se solicită atribuirea în
folosinţă a unui teren cât şi în alte localităţii”;
d) declaraţia în formă autentică (notarială) pe propria rãspundere a soţului respectiv
soţiei solicitantului, după caz, din care să rezulte că „nu a avut şi nu deţine în proprietate o
locuinţă ori nu a avut şi nu deţine în proprietate şi/sau folosinţă gratuită (conform Legii
15/2003) un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în
localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren cât şi în alte localităţii ”;
e) declaraţia în formă autentică (notarială) a pãrinţilor solicitantului, pe propria
rãspundere, „ca nu deţin sau ca nu au deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în
suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban şi 5.000 mp în mediul rural, indiferent
de localitatea în care este situat terenul” respectiv copia legalizată a certificatelor de
deces, dacă este cazul;
f) copie legalizată a certificatului de naştere al copiilor;
g) copie legalizată a certificatului de căsătorie;
h) cazier judiciar în original, valabil la data depunerii cererii;
i) certificat fiscal în original, valabil la data depunerii cererii;
Declar ca am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal şi de criteriile
eliminatorii stabilite în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu
nr. HCL 384/2011.
NOTĂ: toate documentele de mai sus solicitate, se vor anexa în mod obligatoriu
la dată depunerii cererii.

CONTACT:
nr. tel. fix./mobil …………………………….. adresa e-mail ……………...………….
Data
...................

Solicitant,
...............................

