
 
 

ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI TÎRGU NEAM} 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei cu actele necesare pentru  

obtinerea unei locuinte ANL   
 

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamt, judetul Neamt ; 

Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 
962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte; 

}inând cont de Expunerea de motive, înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamt 
si analizând Raportul de specialitate al Biroului Investitii din cadrul Primăriei orasului 
Tîrgu Neamt, ambele inregistrate cu nr. 9.006/09.04.2010; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 si ale art. 45, alin 1 din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată; 

 
HOTĂRĂ{TE: 

 
 Art.1.  Se aprobă Lista cu actele necesare pentru obtinerea unei locuinte 
ANL, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.  

Art.2. Biroul Investitii din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamt va asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul orasului Tîrgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Nr. 50 
din 30.04.2010 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

           Consilier: Boac\ Dan 
 
 

                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
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  Anexa   
la HCL nr. ___ din____________ 

                   
LISTA CU ACTELE NECESARE PENTRU SOLICITAREA 

UNEI LOCUINŢE ANL 
 
  1 - cererea depusă în nume propriu de solicitantul in varsta de pâna la 35 de ani la data depunerii 
cererii, care poate primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste si 
care îsi desfasoara activitatea în orasul Tirgu Neamt (cerere de mana); 
 
  2 - adeverinta de la locul de munca însotita de o copie dupa cartea de munca completata la zi 
(original); 
 Pentru solicitantii care sunt privatizati – adeverinta de la Directia Generala a Finantelor Publice 
privind veniturile realizate pana la data depunerii dosarelor. 
 In cazul in care unul dintre soti se afla in concediu pentru crestere copil, copie dupa Decizia 
privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar si alocatiei de 
stat pentru copii. 
 
  3 -  buletin (carte) identitate pentru soţi, copii şi persoane cu care locuiesc împreună la adresă (in 
copie); 
 
  4 - certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, Hotărâre judecătorească de încredinţare copii – după 
caz (in copie); 
 
  5 -  acte de stare civilă - certificat de căsătorie, deces, Hotărâre de divorţ – după caz (in copie); 
 
  6 - actele privind locuinţa de la adresa de domiciliu şi de resedinta (daca este cazul) - contract de 
închiriere, de vânzare-cumpărare, etc. (in copie); 
 
  7 - declaraţii notariale ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri 
majori din familia acestuia, că nu deţin si nu au deţinut o alta locuinta în proprietate si/sau nu sunt 
beneficiarii unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ- teritoriale 
sau  a unitatii in care isi desfasoara activitatea, în orasul Tirgu Neamt (original); 
 
  8 - certificat fiscal privind impozitele si taxele locale care sa confirme ca solicitantii nu figureaza cu 
locuinte  la adresa de domiciliu  sau de resedinta (dupa caz) ( in original); 
 
  9 - certificat de handicap, de invalid sau medical, în care se va menţiona că boala se încadrează în 
prevederile O.U.G.nr.40/1999 (dreptul la o cameră în plus) - după caz (copie legalizată sau original); 
 
10 - acte doveditoare din care sa rezulte ca au alte persoane in intretinere si actele de identitate ale 
acestora sau declaratie notariala a solicitantului in care sa fie specificat acest lucru;  
 
11 - certificat (adeverinţă) de fost instituţionalizat în “Casele de copii”; 
 
12 - dispoziţia sau Hotărârea de restituire a imobilului, înştiinţarea de încetare a contractului, procesul-
verbal de evacuare, - după caz (in copie); 
 
13 - pentru persoanele care au inceput procedura de adoptie sau au adoptat copii din casele de ocrotire 
sociala – sentinta de adoptie sau alte acte doveditoare eliberate de catre institutia de ocrotire socialadin 
care sa rezulte ca a fost inceputa procedura de adoptie; 
 
14  -  ultima diploma de studii a solicitantului cererii sau alt act doveditor al ultimului nivel de studii 
(copie legalizata); 


