
CERERE ATRIBUIRE LOCUINȚĂ 

CERERE

Subsemnatul(a)____________________________________ domiciliat  în

Braşov, str. _____________________nr.____bl.____sc.____ap.____, locuind în

localitatea____________,  str.____________________nr.___bl.___sc.__ap.___,

sau cu adresa de contact în str. _____________________ nr.___bl.____sc.__ap.____,

posesor  (posesoare)  a  B.I./C.I.  seria  _____  nr._______  eliberat  de

________________  la  data  de  ____/____/_______,  prin  prezenta  vă  rog  să-mi

aprobaţi închirierea unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Brașov .

Sunt angajat(ă) la ____________________________ cu un venit  mediu

net lunar realizat pe ultimele 12 luni de _____________________lei.

Soţul(soţia)  este  angajat(ă)  la  _____________________________cu un

venit mediu net lunar realizat pe ultimele 12 luni de _____________________lei.

Ceilalţi membrii ai familiei sunt:

(copii - numele şi prenumele, data naşterii, locul de muncă, adeverinţă de

venit mediu net lunar realizat pe ultimele 12 luni, cupon de alocaţie sau cupon

de şomaj, după caz)

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

(părinţi aflaţi în întreţinere - numele şi prenumele, data naşterii, locul de

muncă,  adeverinţă  de  venit  mediu  net  lunar  realizat  pe  ultimele  12  luni  sau

cupon de pensie, după caz)

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________
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CERERE ATRIBUIRE LOCUINȚĂ 

Mă încadrez în criteriile de acordare a locuinţei aprobate prin Hotărârea

A.G.A. nr.13 din 19 octombrie 2000 şi anume:

- persoanele evacuate în baza unor sentinţe judecătoreşti rămase

definitive şi irevocabile  de  către  foştii  proprietari,  dacă  aceştia  şi-au  

respectat clauzele contractuale cu RIAL SRL;

- persoane cu handicap;

- tineri în vârstă de până la 35 ani căsătoriţi şi cu copii care locuiesc 

cu unul dintre părinţi şi care nu au spaţiu suficient;

- persoane fizice care lucrează în învăţământ, administraţie publică

locală sau alte instituţii retribuite de la bugetul de stat;

- orice alte persoane care îndeplinesc condiţiile legale.

( Notă: se va marca cu “X” căsuţa aferentă criteriului în care vă încadraţi).

În sprijinul solicitării anexez următoarele:

 declaraţie  notarială  că  nu  deţin  sau  nu  am înstrăinat  o  locuinţă

proprietate particulară după 01.01.1990 sau o altă locuinţă cu titlu de

închiriere, de la toţi cei enumerați în cerere (inclusiv minori);

 certificat/adeverință de la Direcția Fiscală Brașov (nu mai vechi de 30

de zile) din care să rezulte că nu figurez în evidențele fiscale cu bunuri

imobile proprietate, de la toți cei enumerați în cerere (inclusiv minori),

după 01.01.1990;

 copie certificate de căsătorie;

 copie certificate naştere copii minori;

 copie B.I./C.I. cu domiciliul stabil de la toţi membrii;

 adeverinţe salariu sau cupoane pensie de la toţi membrii majori;

Data:_____/______/____________ Semnătura_________________

  Telefon de contact ______________
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