
           
 
          Anexa nr. 1 
           la HCL nr. 12 din 31.01.2017 

 
 

LISTA CU ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA  
UNEI LOCUINTE ANL 

 
1 – cererea depusa în nume propriu de solicitantul in varsta de până la 35 de ani 
la data depunerii cererii, care poate primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 
12 luni de la împlinirea acestei vârste si care isi desfasoara activitatea in orasul 
Tirgu Neamt;  
 
2 – adeverinta de la locul de munca insotita de o copie dupa cartea de munca 
completata la zi  (copie conforma cu originalul) 
 Pentru solicitantii privatizati – adeverinta de la Directia Generala a 
Finantelor Publice privind veniturile realizate pana la data depunerii dosarelor 
(in original) 
 In cazul in care unul dintre soti se afla in concediu pentru crestere copil, 
Decizia privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea 
copilului/stimulentului lunar si alocatiei de stat pentru copii (copie); 
 
3 –BI/CI pentru soti, copii peste 14 ani si persoane cu care locuiesc impreuna 
(copii); 
 
4 –certificate de nastere pentru copiii sub 14 ani (copii); 
 
5 – Hotarare judecatoreasca de incredintare copii – dupa caz (in copie); 
 
6 – acte de stare civila – certificat de casatorie, deces sau Hotarare de divort – 
dupa caz (in copie); 
 
7 – actele privind locuinta de la adresa de domiciliu si de resedinta (daca este 
cazul) – contract de inchiriere, de vanzare-cumparare, etc. (in copie); 
 
8 – declaraţii notariale din partea titularului cererii si, după caz, al soţiei/soţul şi 
al celorlalţi membri majori din familia acestuia, ca nu detin si nu au detinut o 
alta locuinta in proprietate şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, 
proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii 
în care îşi desfăşoară activitatea, în orasul Tîrgu Neamț (in original); 
 
NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în 
vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în 
proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia 
nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau 
nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac 
obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. 



Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de 
locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, 
restrictia nu se aplica in situatia in care titularul cererii de locuinta si ceilalti membri 
ai familiei acestuia- sot/sotie, copil si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia 
detin, alaturi de alte persoane, cote-parti dintr-o locuinta, dobandite in conditiile legii. 
 
9 - certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca solicitantii, precum si 
membrii familiei sau persoanele aflate in intretinere, nu figureaza cu locuinta 
proprietate personala in orasul Tirgu Neamt (in original);  
 
10 – certificate de handicap si  de invalid (in copie) sau medical (in original) 
pentru încadrarea solicitantului sau membrilor familiei sale in prevederile 
O.U.G. nr. 40/1999 (anexele 1 si 2 - dreptul la o camera in plus); 
 
11 – acte doveditoare din care sa rezulte ca au alte persoane in intretinere si 
actele de identitate ale acestora (in copie) sau declaratie notariala a solicitantului 
in care sa fie specificat acest lucru (in original); 
 
12 – certificat (in copie) sau adeverinta (in original) de fost institutionalizat in 
“Casele de copii”; 
 
13 – Dispozitia sau Hotararea de restituire a imobilului, instiintarea de incetare 
a contractului, procesul-verbal de evacuare – dupa caz (in copie); 
 
14 – pentru persoanele care au inceput procedura de adoptie sau au adoptat 
copii din casele de ocrotire sociala – Sentinta de adoptie (in copie) sau alte acte 
doveditoare eliberate de catre institutia de ocrotire sociala din care sa rezulte ca 
a fost inceputa procedura de adoptie (in original) 
 
15 – ultima diploma de studii  (in copie legalizata) a solicitantului cererii sau alt 
act doveditor al ultimului nivel de studii (in original) 
 
  
 

 


