
CERERE 

Repartizare şi închiriere locuinţă din fondul locativ de stat şi aparţinând 

Municipiului Baia Mare 

 

Subsemnatul (a) _______________________,cu domiciliul în____________________ 

______________________________________, tel/fax ______________________________ 

mail _____________________, solicit repartizarea şi închirierea unei locuinţe din fondul  

locativ de stat şi aparţinănd Municipiului Baia Mare in condiţiile: 

H.C.L. nr. 433/2015, privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi 

închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din 

imobilele reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare; 

Anexez următoarele acte justificative : 

□ Copie dupa act de identitate pentru toţi membrii familiei cu acelasi domiciliu; 

□ Copie dupa certificat naştere pentru minori; 

□ Copie dupa certificatul de casatorie  sau sentinta divorţ sau sentinţa de incredinţare copil; 

□ Adeverinţa de venit, cupoane de pensie, adeverinţa ajutor social si sau alte forme legale de 

venit din care sa reiasa venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor familiei solicitante; 

□ Declaraţie pe propria raspundere pentru persoanele majore ca nu realizeaza venituri; 

□ Declaraţie notariala ca ,,nu deţine in proprietate o locuinţă , nu a instrainat o locuinţă dupa 

data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului in credite si execuţie pentru realizarea 

unei locuinţe si nu deţine in calitate de chiriaş o alta locuinta din fondul locativ de stat’’; 

□ Documente justificative privind suprafaţa locuibilă (contract de inchiriere, contract vînzare-

cumparare/ extras CF si certificat fiscal de la serviciul Taxe si Împozite din Primaria 

Municipiului Baia Mare; 

□ Declaraţie din care sa reiasă vechimea domiciliului in Municipiul Baia Mare 

□ Acte studii solicitant; 

□ Acte doveditoare pentru solicitanţii care se incadreaza în urmatoarele categorii: 

1.Provin din instituţiile de ocrotire socială ; 



2.Sunt persoane invalide (gradul I, II, III, au boli cronice si transmisibile-TBC, sau au in 

intretinere persoane cu dizabilitati 

4.Sunt veterani sau văduve de razboi ; 

5.Sunt urmaşi ai eroilor sau luptatorilor din Revolutia de la 1989 ; 

6.Sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu incepere de la 1 Martie 1945 ; 

7.Persoanele care isi desfasoara activitatea in instituţii de interes public general (sanatate, 

invaţămint, justiţie, armata, cercetare, administraţie) 

8.Chiriaşii carora li s-a pus in vedere prin hotarire judecatoreasca sa evacueze locuinţa, ca 

urmare a redobindirii dreptului de proprietate a fostilor proprietari; 

9.Solicitanţii care provin din randul persoanelor repatriate; 

 

 

Vă mulţumesc, 

 

 

 

Data____________       Solicitant 

 


