ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-mail: contact@primariabuftea.ro
Web: www.primariabuftea.ro

Domnule Primar,
Subsemnatul(a) _____________________ domiciliat(ă) în _______________________________
posesor(oare) a Bl (CI) seria ______ nr. _____________, eliberat de _______________ la
_______________________ vă rog să aprobaţi repartizarea unei locuinţe ANL.
Vă solicit aceasta precizând că în momentul de faţă mă găsesc în următoarea situaţie
____________________________________________________________________________________
Anexez următoarele documente justificative:
□ Actul de identitate - CI sau Bl copie;
□ Certificatul de naştere - fotocopie;
□ Certificatul de căsătorie - fotocopie;
□ Actul de identitate al soţului / soţiei - CI sau Bl - fotocopie;
□ Certificatul de naştere/ Actul de identitate copii
□ Dovada privind intretinerea altor persoane decat copii
□ Declaraţia notarială din care rezultă că nici unul dintre membri majori ai familiei (soţ / soţie/copil major) nu
deţin şi nu cu deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu au fost beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie,
proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea,
în localitatea în care a solicitat locuinţă.
□ Actul de proprietate al locuinţei de domiciliu;
□ Schiţa locuinţei conform B.l./C.l.
□ Actul în baza căruia deţin folosinţa locuinţei de la adresa de domiciliu, aşa cum este înscrisă în actele de
identitate: Contractul de închiriere / sub-închiriere cu titularul locuinţei, dovada că sunt tolerat în spaţiu
(declaratie a proprietarului locuintei);
□ Dovada privind numarul de membrii care folosesc locuinta de domiciliu si dovada;
□ Adeverinta privind locul de munca, veniturile realizate;
□ Acte de studii sau precizari privind nivelul studiilor;
□ Dovada privind existenta unor situatii speciale (provenienta din case de ocrotire social, daca au adoptat sau
adoptă copii, evacuarea din case naţionalizate)
Cazier.
Nota: toate actele se depun in copie lizibila.

Data....... ....... ...... ...

Semnătura.
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