
 
 

CĂTRE 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MORENI 

MORENI, STR. A. I. CUZA NR. 15 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
 
 
 
 

 Subsemnatul _____________________________________, născut la data 
de______________ în localitatea _____________________________ cu domiciliul în 
__________________________ ____________________________ 
________________________________________________________________, 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 15/2003*** Republicată privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
 Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de________ (între 
150 – 300 mp.) pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pe durata 
existenţei construcţiei.. 
 Mă oblig să încep construcţia până 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 executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 Anexez următoarele documente justificative: 

a) copie de pe certificatul de naştere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) declaraţie pe propria răspundere că nu deţin sau nu am deţinut în proprietate o 

locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; 
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 292 din Codul penal. 
 
 
 
 
 
Solicitant, 
______________ 
  
        Data___________  

 

 

 

 

 

 
 



MEMORIU PRIVIND SITUAŢIA LOCATIVĂ 
 

 

 
Subsemnatul (a)......................................................................................................... cu domiciliul stabil în 
Moreni, str............................................................, nr........, bl........, sc........, et........., ap........, declar că la  
adresa de mai sus locuiesc şi gospodăresc împreună cu următorii (se va specifica şi gradul de rudenie)1  
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................. 
................................................................ 
Locuinţa este formată din ......................................camere, proprietate personală/municipală, al cărei 
proprietar/titular de contract închiriere este.................................................................unde familia mea 
locuieşte în calitate de ......................................................................., iar suprafaţa locuibilă(suprafaţa 
dormitoarelor şi a camerei de zi) este de ..................................................2 
Am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului în legătură cu datele mai sus 
menţionate, constituie infracţiune de „fals în declaraţie” în condiţiile prevăzute de art.292 din Codul 
Penal. 
La prezenta cerere anexez următoarele acte: 
1.............................................................................................. 
2.................................................................................................. 
3.................................................................................................... 
4........................................................................................................ 
5.......................................................................................................... 
6............................................................................................................... 
Mă oblig ca orice modificare survenită în situaţia mea locativă s-o aduc la cunoştinţă imediat. 
Telefon acasă...................................... 
Telefon serviciu.................................... 
 
 
 
         Semnătura solicitantului 
            
     

                                                
1
 Se anexează copii de pe actele de identitate şi certificate de naştere ale celor cu care locuiesc şi gospodăresc 

împreună 
2
 Se anexează copie de pe actul de proprietate/contract de închiriere al locuinţei şi după schiţa locuinţei-planul de 

situaţie al locuinţei 

 

 

 

 

 

 

 

 


