
    
Anexa nr. 1 

 

la Regulamentul privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi 
administrarea locuinţelor sociale  şi a locuinţelor din fondul locativ de stat 

din municipiul Roman (Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 118 din 18.06.2009)  
 
 
 

LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE 
pe care solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să le prezinte în vederea 

analizării cererilor 
 

 cerere (conform model); 
 declaratii notariale ale solicitantului si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori 

din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut: 
- nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 
- nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990; 
- nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru 

realizarea unei locuinţe; 
- nu deţin, în calitate de chiriaş al Consiliului Local Roman, o altă locuinţă; 
- nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin 2, lit c şi d din OUG nr. 40/1999 cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Certificat fiscal de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Roman; 
 Contract de închiriere, pentru cei care locuisc cu chirie 
 Adeverinţă de la asociaţia de proprietari sau carte de imobil 
 Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie 

major: 
- adeverinţă cu venitul net; 
- cupon pensie, cupon alocaţie, adeverinţă de ajutor social, etc.;  
- declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin 

venituri din vreo activitate autorizată, în condiţiile legii, precum şi că nu realizează 
alte venituri decât cele prezentate la dosar; 

- declaraţie notarială pe proprie răspundere pentru persoanele care nu au lucrat integral 
un an din care să rezulte că nu au venituri în lunile nelucrate. 

 Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi membrilor familiei sale (dacă este cazul); 
 Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi membrilor familiei sale (dacă este cazul); 
 Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);  
 Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul); 
 Copie xerox după certificate medicale cu boala gravă de care suferă fiecare membru al familiei 

solicitantul, dacă necesită însoţitor sau o cameră în plus, conform condiţiilor stabilite prin OUG 
nr. 40/1999 şi avizat de organele medicale competente; 

 Copie xerox după schiţa imobilului în care locuieşte solicitantul cu părinţii /rudele sau în chirie; 
 Copie xerox după actele de identitate ale tuturor locatarilor ce locuiesc în acelaşi imobil cu 

solicitantul (în cazul în care acesta locuieşte cu părinţii sau rudele); 
 Copie xerox după contract de închiriere sau contract de comodat pentru solicitantul care locuieşte 

în chirie; 
 Adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o 

formă de învăţământ. 
 Alte acte ca fiind considerate necesare. 

  
Copiile xerox ale documentelor solicitate se confruntă cu originalul de către funcţionarul public 

care a semnat pentru preluarea dosarului aplicându-se sigiliul “Conform cu originalul” pe fiecare 
document xeroxat. 


