
ANUNŢ 

privind depunerea cererilor pentru cuprinderea în lista de priorităţi pentru repartizarea 

unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe de serviciu pentru închiriere  

Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 , dosarele  pentru obţinerea unei  

locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe de serviciu se depun  la Centrul de Informaţii pentru 

Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare până în data de 31 octombrie anul în curs 

pentru a fi cuprins pe Lista de priorităţi pentru repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de 

stat/ locuinţă de serviciu în anul următor. 

Dosarul trebuie să cuprindă urmatoarele documentele:  
• cerere tip cu opis documentele justificative depuse, 
• copie dupa acte de identitate pentru toti membrii familiei cu acelasi domiciliu, 
• copie dupa certificat nastere pentru minori, 
• copie dupa certificatul de casatorie (sentinta divort, sentinta de incredintare copil) 
• adeverinta de venit, cupoane de pensie, adeverinta ajutor social si/sau alte forme legale de 
venit din care sa reiasa venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor familiei solicitante, 
• declaratie pe propria raspundere pentru persoanele majore ca nu realizeaza venituri, 
• declaratie notariala ca ,,nu detine in proprietate o locuinta, nu a instrainat o locuinta dupa data 
de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei 
locuinte si nu detine in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat’’, 
• documente justificative privind suprafata locuibila (contract de inchiriere, contract vinzare-
cumparare/ extras CF si certificat fiscal de la serviciul Taxe si Impozite din Primaria municipiului 
Baia Mare, 
• declaraţie din care sa reiasa vechimea domiciliului in municipiul Baia Mare, 
• acte studii solicitant, 
• acte doveditoare pentru solicitantii care se incadreaza in urmatoarele categorii: 
1.Provin din institutiile de ocrotire sociala ; 
2.Sunt persoane invalide (gradul I, II, III, au boli cronice sitransmisibile-TBC, sau au in 
intretinere persoane cu dizabilitati 
4.Sunt veterani sau vaduve de razboi, 
5.Sunt urmasi 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 institutii de interes public general (sanatate, 
invatamint, justitie, armata, cercetare, administratie), 
8.Chiriasii carora li s-a pus in vedere prin Hotarire Judecatoreasca sa evacueze locuinta, ca 
urmare a redobindirii dreptului de proprietate a fostilor proprietari, 
9.Solicitantii care provin din randul persoanelor repatriate. 
Dosar de incopciat cu sina 
 
Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul locativ de 

stat, locuinţe de serviciu aparţinând Municipiului Baia Mare, dosarele vor fi analizate de Comisia 

de analiza a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe de serviciu cu respectarea 

prevederilor H.C.L. nr. 433/2015. 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:       

Compartimentul Administrare Imobiliară, Str. Vasile Lucaciu nr.2, Telefon 0262-275.587 
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