
 

  

    

CERERE 

DOMNULE   PRIMAR  
 

Subsemnatul(a) ____________________________________________, domiciliat in 
Moreni, str.______________________________, nr._____, bloc ______, sc.____, et.____, 
ap.____, judeţul Dâmboviţa, legitimat cu B.I./C.I. seria _____, nr.__________, eliberat la 
data de _______________, de către ___________________________, 
CNP______________________, va rog a aproba cumpărarea locuinţei integral , de la 
adresa de mai sus pe care o deţin în calitate de chiriaş, în baza contractului de închiriere 
nr._________/_______, în conformitate cu prevederile Decret- Lege nr.61/1990 cu modificari  
şi completări ulterioare si  Legii nr.85/1992*** Republicată,  cu modificari  şi completări 
ulterioare. 

La prezenta ,  anexez  următoarele : 
-    copie BI/CI titular şi soţ/soţie, copii 
-    contract de închiriere - original ; 
-     releveul locuinţei  1* întocmit de ______________________________________ 
-    raport de evaluare 2 * întocmit de______________________________________  

           -    dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari; 
-   declaraţie notarială din care rezultă  că atât eu cât şi soţ/soţia  precum şi membri 

familiei( copii majori) nu deţinem  şi nu am deţinut o locuinţă proprietate personală, nu am 
dobândit şi nu am înstrăinat după 01.01.1990 o locuinţă proprietate personală sau 
coproprietate ,  în localitatea de domiciliu ori în altă localitate  si nu detinem o alta locuinta cu 
chirie ; 

- Certificat fiscal din care reiese că obligaţiile la bugetul local sunt achitate.  
Declar pe propria–mi răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal că nu 

sunt implicat în nici un litigiu judecătoresc al cărui obiect să-l constituie apartamentul în care 
locuiesc, ori o altă situaţie din care să rezulte  că membrii familiei mele s-ar opune cumpărării 
acestuia. 

Prin prezenta declarăm că suntem de acord  să suportăm toate cheltuielile  legate de 
instrumentarea solicitării noastre ( releveu, intabulare ,raport de evaluare şi certificate, 
ipoteca,  etc.). 

 
          Moreni 
__________________ 

(data)                       Semnătura 
 

     
DOMNULUI  PRIMAR  AL   MUNICIPIULUI  MORENI 

 
 
_________________________ 
1* Releveul locuinţei se va întocmi de o persoană fizică sau juridică autorizată pentru 
efectuarea de lucrări cadastrale. 
2* Raportul de evaluare al locuinţei se va întocmi de o persoană fizică sau juridică autorizată, 
atestată ANEVAR, proprietăţi imobiliare. 

 


