
ANUNŢ 

privind depunerea cererilor pentru cuprinderea în lista de priorităţi al solicitanţilor 

îndreptăţiţi să primească cu chirie o locuinţă construită prin ANL  

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru obţinerea de locuinţe 

destinate tinerilor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe se vor lua în considerare 

dosarele depuse până  în data de 31 octombrie anul în curs la Centrul de Informaţii pentru 

Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare pentru a fi cuprins în Lista de priorităţi 

pentru anul următor. 

Conform criteriilor de acces la locuinţă prevăzute in HCL nr.533/2008, titularul cererii de 
repartizare a unei locuinţe ANL trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data 
depunerii cererii şi să poată primi repartiţie de locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea 
acestei vârste. 
 
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele acte: 
- cerere tip, 
- copie dupa actele de identitate a solicitantului şi al membrilor familiei sale (daca este cazul) 
- copie după certificate de naştere ale copiilor (dacă este cazul) 
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
- adeverinţă cu venitul brut realizat de solicitant cât şi de membrii familiei acestuia încadraţi în 
muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni 
- copie după actele de studii 
- documente din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută în prezent cu chirie sau tolerat în 
spatiu 
- certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau copilul minor aflat în întreţinerea 
acestuia, dacă necesită însoţitor sau o cameră în plus, conform condiţiilor stabilite prin O.U.G. 
nr. 40/1999 şi avizat de organele medicale competente 
- sentinţă (definitivă şi irevocabilă) sau certificat de divorţ (dacă este cazul) 
- Declaraţie pe propria răspundere că titularul şi sotul/soţia nu au deţinut în proprietate altî 
locuinţă – model anexa 1, 
- Declaraţia proprietarului sau chiriaşului spaţiului în care titularul cererii şi familia acestuia sunt 
toleraţi – model anexa 2, 
- alte documente considerate ca fiind necesare pentru încadrarea în vederea susţinerii cererii. 
 
Pentru stabilirea ordinii de prioritate, dosarele vor fi analizate de Comisia de analiză a 
solicitărilor de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei 
Patrimoniu ordinea de prioritate a cererilor se va face în baza criteriilor de ierarhizare aprobate 
prin Hotărârea Consiliu Local nr.533 din 2008. 
 
Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de acces la locuinţă ANL şi 
criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în 
limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului 
disponibil în fiecare an şi în noua ordine de priorităţi stabilită. 
 
Persoanele cuprinse în lista de priorităţi şi care au împlinit vârsta de 38 ani în cursul anului vor fi 
eliminaţi din această listă. 
 
Pentru relaţii suplimentare contactaţi:       

Compartimentul Administrare Imobiliară, Str. Vasile Lucaciu nr.2 , telefon: 0262 – 275.587 

 Direcţia Administrare Patrimoniu                                   Întocmit 
 Director  Gligan Vasile-Cameliu                                    Insp. Deb Dredean Erika                                                   

 


