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                                 ANUNŢ PUBLIC 

IN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE LOCUINŢE SOCIALE 

In baza Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare , in conformitate cu prevederile 

HCL nr.153/19.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cerererilor de 

locuinţe in vederea repartizării locuinţelor sociale, destinate închirierii in Municipiul Oneşti, va rugam ca pana la data de 

30.09.2022, sa actualizaţi/completaţi dosarul existent in evidentele Primăriei Oneşti - Biroul Fond Locativ si 

Contracte cu documentele necesare respectiv: 

✓ copie carte identitate titular si membrii de familie in xerocopie 

✓ copie certificate de căsătorie 

✓ copie certificate de naştere ale copiilor 

✓ declaraţie notariala din partea titularului cererii de locuinţă şi a celorlalţi membrii ai familiei acestuia- 

        soţ/soţie, copii majori şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia că nu deţin in proprietate locuinţă, că 

nu au deţinut si/sau au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu deţin în calitate de chiriaş o alta 

locuinţă din fondul locativ de stat si nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si execuţie pentru 

realizarea unei locuinţe. 

✓ declaraţia de venituri din partea titularul de contract şi a celorlalţi membrii ai familiei acestuia 

privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pe membru de familie şi orice acte doveditoare care atestă 

veniturile pe cap de familie, potrivit prevederilor legale ( eliberate de către angajator, ANAF, cupoane 

pensie, ajutoare sociale, alocaţii,şomaj, indemnizaţii, etc.) sau declaraţie notariala privind nerealizarea de 

venituri (dupa caz). 

✓ acte doveditoare privind domiciliul stabil pe raza Municipiului Oneşti. 

✓ copie dupa actul care atesta ultimul nivel de studii încheiat. 

✓ acte de autoritate, potrivit cărora titularul cererii are in întreţinere alte persoane decât copii minori si acte de 

identitate ale acestora. 

✓ acte care atesta locuirea legala respectiv copie contract de închiriere pentru spaţiul unde locuieşte in prezent 

(acolo unde este cazul). 

✓ documente din care să rezulte că titularul cererii si familia sa este tolerat în spaţiu, (dupa caz).  

✓ declaraţie pe propria răspundere legalizată la notar, privind situaţia locativă actuală, în lipsa documentelor 

doveditoare în acest sens. 

✓ adeverinţe medicale privind starea de sănătate sau alte acte care atesta boala de care suferă titularul cererii 

sau un membru al familiei dupa caz. certificat de încadrare in grad de handicap eliberat de instituţiile 

competente,alte acte doveditoare privind afecţiuni ale titularului sau membru de familie (acolo unde este 

cazul) 

✓ dovada ca se afla intr-o situaţie locativă sau socială deosebită (acolo unde este cazul) 

Pentru informaţii suplimentare va invitam sa va adresaţi Biroului Fond Locativ si Contracte din cadrul 

Primăriei Municipiului Oneşti, Bv. Oituz nr. 17parter.      
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