
 

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII 

 DOSARULUI PENTRU LOCUINŢE ANL, DE CĂTRE TITULARUL CERERII 

 

 În vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării unei locuinţe construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, în regim de închiriere, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente: 

• Copie de pe actul de identitate al titularului cererii;  

• Copie de pe actele de identitate ale membrilor familiei titularului (soț, soție, copii), dacă este cazul; 

• Copie de pe certificatul de căsătorie al titularului cererii, dacă este cazul; 

• Copie de pe certificatul de naştere al persoanelor aflate în întreţinerea titularului cererii, dacă este 

cazul; 

• Declarație notarială a titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori 

din familia acestuia, în conformitate cu prevederile lit. A, pct. 2 din anexa nr.1 (în original); 

• Adeverinţă, în original, de la angajator din care să rezulte adresa sediului/punctului de lucru al 

societăţii, perioada angajării, precum şi venitul net lunar realizat de titularul cererii, precum şi extras 

“REVISAL”; 

• Adeverinţă, în original, de la angajator din care să rezulte venitul net lunar al membrilor familiei 

titularului (soț, soție); 

• Adeverinţă eliberată de Biroul comunitar de evidenţă a persoanei Medgidia din care să rezulte dacă 

solicitantul are domiciliul stabil de cel puţin un an în Municipiul Medgidia (va fi prezentată doar de 

către titularul cererii care este angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la 

societăţii/instituţiei cu sediul/punct de lucru în localităţile situate pe o rază de 40 km de municipiul 

Medgidia) (în original); 

• Copie a contractului de închiriere, în spațiu locativ privat (va fi prezentată doar de către titularul 

cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat), contract înregistrat la Administraţia Finanțelor 

Publice; 

• Declarație notarială, din care să rezulte suprafața locativă deținută conform acestui contract și 

componența familiei titularului cererii (va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș 

în spațiu locativ privat), (în original); 

• Declarație notarială, a proprietarului locuinței, referitoare la suprafața totală locativă, numărul total al 

locatarilor precum şi numele şi prenumele persoanelor care locuiesc împreună în această unitate 

locativă (va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați 

în spațiu), (în original); 

• adeverinţă eliberată de serviciul impozite şi taxe, privind numărul persoanelor care figurează  

înregistrate la taxa de habitat la adresa la care locuieşte titularul; (va fi prezentată doar în cazul 

solicitanţilor care locuiesc în Medgidia) (în original); 

• Certificat medical eliberat de Comisia medicală de expertiză, din care să rezulte că solicitantul, alt 

membru al familiei sau persoana aflată în întreținerea solicitantului, necesită însoțitor sau o cameră în 

plus, conform cap.B, pct. 3 din anexa la hotărâre (dacă este cazul);  

• Copie legalizată de pe diploma ultimei forme de învățământ absolvită de către titular sau, după caz, 

adeverința emisă de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care înca nu a fost eliberată sau care 

a fost pierdută; 

• Adeverința prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuință provine din casa de ocrotire 

socială (dacă este cazul); 

• Act de adopție sau cerere de adopție (dacă este cazul); 

• Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naționalizate sau, după caz, proces-verbal de 

evacuare întocmit de executor judecătoresc (dacă este cazul). 

•  un dosar cu șină. 

 

Notă:În cazul în care titularul cererii nu depune toate înscrisurile necesare nu va fi înscris în lista de 

priorităţi. 
 


