
 

 

ACTE NECESARE DOSAR LOCUINŢA PENTRU TINERI PRIN A.N.L. 

                                                                         - persoana singură sau familist - DUPĂ CAZ: 

1. dosar; 

2. cerere de solicitare către d-nul Primar; 

3. adeverinţă de salariat ( pentru solicitant) din care sa rezulte îşi desfăşoare activitatea în municipiul Targoviste, precum şi în zonele limitrofe acestuia 

unde sunt amplasate platforme industriale si  puncte de lucru ale unor unitati economice, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime 

sau fluviale, unităţi turistice, cultural sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, care îşi au  sediul în municipiul Târgovişte.  

4. copie dupa  B.I./C.I. cu domiciliul ambilor soţi (acelaşi domiciliu : flotant sau definitiv); 

5. copie xerox dupa  certificatul de: căsătorie,   naştere  pentru titular,  soţ / soţie, copii,deces;  

6. declaraţie notarială a solicitantului şi după caz, a membrilor majori  din familia acestuia din care să reiasa că : “ trebuie să nu deţină şi 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 unităţii 

administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea atât în municipiul Târgovişte cât şi, după caz, în localitatea din afara 

municipiului Târgovişte, unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă ”; 

7. copie a ultimului act de studiu pentru solicitant  (atestat de calificare,specializare la locul de munca, diplomă  bacalaureat , diplomă licenţă sau 

echivalent); 

8. extras REVISAL vizat si eliberat de I.T.M  sau, după caz,  copie Dispoziţie/Ordin numire în funcţie; 

9. copie după :autorizaţia de funcţionare I.I.  sau P.F. şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului (în original) / certificat unic de 

înregistrare pt. SRL  şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului (în original)- (dacă este cazul); 

10. dovada venitului lunar brut realizat de solicitant, precum şi pentru celălalt soţ (pentru solicitanţii care sunt căsătoriţi) / alte persoane majore aflate în 

întreţinerea solicitantului : adeverinţă de salariat/şomer/pensionar/; în cazul în care  realizează venituri din munci ocazionale sau nu realizează nici 

un fel de venit , va prezenta declaraţie notariala în acest sens; 

11. ceritificat medical eliberat de instituţia medicală competentă  semnat de: medicul de specialitate, conducătorul  instituţiei sanitare respective şi vizat 

de cabinetul medical al Direcţiei de Asistenţă Socială a Primariei sau certificat de persoană cu handicap / handicap grav cu însoţitor ( pentru 

solicitant sau oricare membru al familiei aflat în întreţinerea acestuia); 

12. persoanele care locuiesc cu chirie, vor prezenta copie după contractul de închiriere vizat de Direcţia de Finanţe Publice; 

13. persoanele care locuiesc cu părinţii trebuie să prezinte certificat fiscal de rol pentru aceştia (parinţi) de la primăria de domiciliu (pentru cei care 

prezintă certificat eliberat de Primaria de comună să aibă şi menţiunea care sunt membrii  gospodăriei respective);   

14. persoanele care sunt tolerate în spaţiu (la altă persoană decât părinţii) vor prezenta dovada de luare în spaţiu ca tolerat (declaraţie notarială din partea 

proprietarului); 

15. adeverinţă prin care se face dovada că tânărul (solicitantul) provine de la o casa de ocrotire sociala; 

16. acte doveditoare privind  pe tinerii care au adoptat sau adoptă copii; 

17. persoanele care lucrează în cadrul M.A.N. / M.A.I. vor face dovada dacă deţin sau nu locuinţă de serviciu (adeverinţă); 

18.  proces verbal de evacuare făcut de către executorul judecătoresc pentru tinerii evacuaţi din case naţionalizate; 

19.  hotarâre definitivă de divorţ. 


