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CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MORENI 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 

 

     Subsemnatul(a)……………………………………………………..cu domiciliul stabil în ………………………………….., 
str...................................................., nr........, bl..........., sc......., et........., ap........., judeţul 
……………………………………………. telefon acasă _________________________, telefon serviciu _____________, 
adresă de 
reşedinţă__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________vă rog să binevoiţi a-mi 
aproba cererea pentru repartizarea  unei locuinţe  pentru tineri destinată închirierii  prin ANL în municipiul Moreni 
în temeiul  Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificate şi completate  şi Hotărârii  Consiliului Local Moreni nr ___________ 

Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului  constituie infracţiune de "fals în declaraţie" 
în condiţiile prevăzute de art.292 din Codul Penal şi declar următoarele : 

 
1. Datele mele personale sunt1 :  

CNP ________________________________ 
Data naşterii ____________________________ 
Locul naşterii __________________________ 

         
2. Conform declaraţiei autentificate pe care o anexez eu şi familia mea (sot/sotie, copii si/sau alte persoane 

aflate în întretinerea mea ) nu deţin şi nu am deţinut  o alta locuinta în proprietate si/sau nu suntem   beneficiarii  
unei  alte  locuinte  cu  chirie, proprietate  de  stat,  proprietate  a unităţii administrativ –teritoriale,  sau a unităţii în 
care îmi desfăşor activitatea în  municipiului  Moreni  şi/sau  nu suntem beneficiarii unei alte locuinţe pentru tineri 
destinată închirierii,  indiferent de localitatea unde este amplasată aceasta.  

 
3. Îmi desfăşor activitatea în municipiul Moreni, fiind angajat la (denumirea şi adresa 

completă)2_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________şi mă oblig să fac anual  dovada desfasurarii activitatii in municipiul 
Moreni.  

4. Situaţia mea locativă este următoarea, şi mă  oblig ca orice modificare survenită în situaţia mea locativă 
să o aduc la cunoştinţă imediat:  

 
4.1 Chiriaş în spaţiu din fond  locativ privat3.     da _____nu ___ :  
4.2. Tolerat în spaţiu4                 da_____nu _____ 

                                                 

1 Titularul cererii va anexa copii  de pe certificatul de nastere    şi după  actul  de identitate   
2Titularul cererii va anexa .Adeverinta de la locul de munca, copie de pe cartea de munca completata la zi , copie  dupa contractul de 
munca.  
3  Dacă da,  titularul cererii va anexa copie  dupa  contractul  de  închiriere  încheiat   prin  D.F.P.L.  Moreni  sau  acte notariat şi 
dovada de domiciliu in actele de identitate la adresa locuitei inchiriate  sot/sotie (după caz) 
4 Dacă da,  titularul cererii  va anexa copii dupa actul de  proprietate sau de închiriere si schita locuintei în care este   tolerat în spatiu şi 
copii dupa actele de  identitate: C.I.(B.I.), certificate de nastere ale celor cu care locuieşte în acelasi spatiu  cu precizarea: titularul de 
cerere si sotul/sotia acestuia trebuie sa aiba  pe CI/BI domiciliul sau viza de resedinta valabila la adresa locuintei in care sunt tolerati.  
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4.3 Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu) - mp/locatar este de :  
-mai mare de 15 mp. şi până la 18 mp. Inclusiv              da _____nu ___   
-mai mare de 12 mp. şi până la 15 mp. Inclusiv             da _____nu ___  
- mai mare de 8 mp. şi până la 12 mp. Inclusiv                          da _____nu ___  
- mai mică de 8 mp.                             da _____nu ___  
NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, 

în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul 
spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul 
membrilor familiei solicitantului de locuinţă. Prin familie se înţelege: soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în 
întreţinerea acestuia. 

5. Stare civilă5:  căsătorit /necăsătorit ____________________ 
 6. Nr. de persoane în întreţinere6:1 copil/2 copii/3 copii/4 copii/>4 copii/alte persoane, indiferent de numărul 
acestora _______________________ 
 7. Starea de sănătate actuală7 – boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în 
întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus _______________________________________________ 
 8. Nivelul de studii şi sau pregătirea profesională 8 

fără studii şi fără pregătire profesională; _______________________- 
cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă-------------------------; 
cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă------------------------------; 
cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de 
scurtă durată----------------------------------; 
cu studii superioare--------------------------. 

  9. Situaţii locative sau sociale deosebite  
-tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani 9        da _____nu ___   
-tineri care au adoptat sau adoptă copii  10     da _____nu ___   
-tineri evacuaţi din case naţionalizate11      da _____nu ___   

    

SEMNĂTURA:  

               

                                                 

5 Titularul cererii va anexa  copii dupa actele de stare civila : certificat  casatorie, sentinta de divort cu încredintare minori, definitiva si 
irevocabila - unde este cazul; 
6 Titularul cererii va anexa  certificate de nastere pentru copii; pentru  alte  persoane  în  întretinere:  contract   de  întretinere  încheiat   
prin  notariat ,  hotarâre judecatoreasca privind obligatia de întretinere pentru rudele pâna la gradul IV, hotarâre de plasament   a  unor  
copii  din  afara  familiei  pronuntata  de  instanta  judecatoreasca  sau  comisia  pentru  protectia copilului, hotarâre judecatoreasca de  
tutela;  
7 – boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în 
plus, Titularul cererii va anexa   Certificate medicale, pentru solicitanti sau copiii acestora, semnate  de medicul specialist  si 
conducatorul  institutiei medicale  emitente  (pentru  cei  care  sufera  de  o  boala  cronica)  sau certificate  de încadrare în 
grad de handicap care necesita însotitor . 
8 Titularul cererii va anexa  copii  dupa  ultimele diplome de studii absolvite (adeverinte  doveditoare),  cu  sau  fara  pregatire 
profesionala  (atestate  sau  certificate  de  calificare profesionale  anexa  a  diplomei  de  studii-unde  este  cazul) – pentru  titularul de 
cerere 
9 Dacă da, titularul cererii  va anexa adeverinta care sa ateste calitatea de asistat pentru  tinerii proveniti din  institutiile de ocrotire 
sociala,  care au împlinit  18 ani 
10 Dacă da,  titularul cererii  va anexa copii după  acte  de  adoptie  pentru  cei  care  au  adoptat   copii  sau  adopta  copii  din  casele  
de  ocrotire  sociala   
11 Dacă da,  titularul cererii  va anexa copii  după procesul- verbal de evacuare întocmit  de executorul judecatoresc, ordinul de 
evacuare; 


