ANEXA 1
În baza Legii nr. nr.152/1998 privind infintarea A.N.L. şi a H.G.R .nr. 962/2001
prin care au fost adoptate Normele Metodologice de punere in aplicare a numitei
legi, titularul cererii de locuinţă va depune următoarele documente pentru el şi
membri familiei acestuia:
- Acte doveditoare:
1.
Actul de identitate: B.I., C.I., C.P. – copie (soţ, soţie, copii cu vârsta >
de 14 ani şi/sau alte persoane aflate în întreţinere);
2.

Certificat de naştere – copie (pentru toţi membri);

3.
Titularul cererii de locuinţă şi ceilalti membrii ai familiei acestuia:
soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia trebuie să
nu deţină şi/sau să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate, şi/sau să nu fie
beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitãtii
administrativ-teritoriale sau a unitãtii în care îsi desfãsoara activitatea, în Mun.
Sibiu - (datele menţionate la punctul 3 vor face obiectul unei declaraţii
autentificate date de titularul cererii si, dupã caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti
membrii majori din familia acestuia);
4.
Adeverinţă actuală de la locul de muncă, din care să rezulte că îşi
desfăşoară activitatea pe raza municipiului Sibiu, înregistrată, datată,
semnată şi ştampilată, în original;
5.

Certificat de căsătorie (copie);

6.
Copii legalizate după actul de studii (ultima formă de învătământ
absolvită, respectiv scoală generală, scoală profesională sau de meserii, liceu,
studii postliceale sau studii superioare de scurtă durată, facultate sau declaraţie
pe proprie răspundere pentru persoanele neşcolarizate);
7.
Actul care sã ateste boala sau handicapul, de care suferã solicitantul
sau un alt membru al familiei aflat în întretinere, care necesitã potrivit legii,
însotitor sau o camera în plus ( copie conformă cu originalul);
8.
Copie conformă cu originalul după actul de spaţiu (contract de
închiriere si / sau alt act din care să reiasă suprafaţa locuibilă deţinută de
solicitant). In cazul celor tolerati în spatiu, suprafata locativã se împarte la
numãrul total al locatarilor, în care sunt inclusi si cei care fac parte din familia
solicitantului si locuiesc în acelasi apartament.

Pentru dovedirea suprafetei locuibile / locatar, se vor depune copie după
actele de identitate ale tuturor persoanelor ce locuiesc si au domiciliul sau
reședinta în spatiul respectiv.
În cazul contractelor de închiriere încheiate între persoanele fizice, se va lua în
considerare doar acele contracte înregistrate la D.G.R.F.P. Brasov –
Administratia Judeteană a Finantelor Publice Sibiu.
9. Pentru situatiile deosebite stabilite conform anexei nr. 11 din H.G.
962/2001 se vor prezenta urmãtoarele documente, în copie conformă cu
originalul :
- dovada actului de adoptie (pt. persoanele care au adoptat sau intentioneazã
sã adopte copii);
- dovada eliberata de institutia de ocotire sociala, case de copii, pentru tinerii
proveniti din astfel de asezaminte .
- dovada evacuãrii pt. persoanele care au detinut contracte de inchiriere legale
in imobile nationalizate si retrocedate fostilor proprietari (sentinte judecãtoresti
rãmase definitive);*
* NU sunt considerate evacuate persoanele obligate sã elibereze locuintele de
serviciu, urmare a unor clauze stabilite în contractele de închiriere, încheiate cu
institutia detinãtoare!
In situaţia în care pe parcurs apar modificări legate de situaţia locativă sau de
stare civilă, se vor face completările de rigoare, menţionând nr. de înregistrare a
prezentei solicitări.

