Domnule Primar,

Subsemnatul, ___________________________, CNP ________________________,
cu domiciliul in Mun. Rosiorii de Vede, str. _____________________nr. _____, bl._______,
sc._____, ap.______ , locuind in fapt pe str. ____________________, nr. _____, bl______,
sc.____ ap.___, telefon___________ avand CI/BI/CIP seria ___ nr. _________ eliberat(a) de
__________________, solicit o locuinta sociala.

Data
_________________

Semnatura
_________________

Domnului Primar al Mun. Rosiorii de Vede
P.O.- A.S.A.T. 1.14/3

verso
LISTA DOCUMENTE PENTRU DOSAR DE LOCUINTA SOCIALA
-

-

-

-

actul de identitate al solicitantului in copie;
actele de identitate ale tuturor membrilor familiei care au implinit 14 ani si certificatele de
nastere ale tuturor membrilor familiei in copie;
certificatul de casatorie in copie (certificatul de deces – daca este cazul);
adeverinta de elev sau student eliberata in luna curenta sau anterioara depunerii cerererii
(in adeverinta se va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia);
adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocuparea Fortei de Munca pentru persoanele apte
de munca din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala,
eliberate in luna depunerii cererii sau luna anterioara
talonul de plata din luna curenta sau luna anterioara pentru persoanele care beneficiaza de
somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin;
adeverinte pentru persoanele incadrate in munca in care se va mentiona ultimul venit net si
venitul net lunar pe ultimele 12 luni ;
taloanele sau adeverintele de pensie, de pensie suplimentara, de ajutor social in conditiile
legii pensiilor si asigurarilor sociale;
adeverinte eliberate de organele financiare locale, in care sa se mentioneze veniturile
realizate de membrii majori ai familiei;
adeverinte privind proprietatile agricole;
sentinte de divort, de incredintare copii, de stabilire pensii alimentare actualizate, toate
ramase definitive, in copie;
orice alta dovada de venit in conditiile legii;
contractul de inchiriere / subinchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru
anul in curs ( in copie);
contractul de inchiriere / vanzare – cumparare al parintilor pentru solicitantii care locuiesc
impreuna cu acestia (in copie);
certificatul de expertiza medicala a persoanelor cu handicap care necesita protectie speciala
valabil pentru anul in curs sau permanent (in copie);
acte doveditoare pentru solicitantii proveniti din institutii de ocrotire sociala, cu specificarea
perioadei de asistare (in copie);
declaratie notariala potrivit careia solicitantul si membrii familiei acestuia nu detin locuinta
proprietate personala, nu a instrainat o locuinta proprietate dupa 1 ianuarie 1990, nu a
beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte si nu
detine in calitate de chirias o alta locuinta fond locativ de stat (conform Legii nr. 114 / 1996
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
certificate medicale eliberate de medicul expert al asigurarilor sociale de sanatate pentru
persoanele pensionate pe caz de boala;
adeverinta care sa ateste calitatea de veteran sau vaduva de razboi;
acte care sa ateste calitatea de beneficiar a prevederilor Legii recunostintei fata de eroii –
martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989,
precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei
muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, nr. 341 / 2004, cu modificarile
si completarile ulterioare, si a prevederilor Decretului – lege nr. 118 / 1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate politic de dictatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat,
cu modificarile si completarile ulterioare.

