ANEXA NR.2
La H.C.L. nr. 22 / 15.04.2019

Acte justificative care însoţesc cererea titularului de repartizare a unei
locuinţe sociale pentru comunităţile de romi

1. Actele de identitate a titularului cererii de locuinţă, membrilor familiei
acestuia, precum şi a persoanelor aflate în întreţinerea acestuia, obligatoriu pe
raza comunei Budacu de Jos – copie (B.I/C.I pentru persoanele peste 14 ani sau
certificatele de naştere pentru copii);
2. Declaraţie autentică din care să reiasă că titularul cererii de locuinţă
socială şi/sau membrii familiei acestuia - soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care
locuiesc şi gospodăresc împreună – nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au
înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat de sprijinul
statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin în calitate
de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.
3. Declaraţie autentică din care să reiasă componenţa familiei titularului,
respectiv componenţa gospodăriei;
4. Declaraţie autentică privind apartenenţa la comunitatea / etnia romilor;
5. O recomandare scrisă din unei organizaţii civice, culturale sau politice a
romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor (nu
este obligatorie şi apartenenţa la respectiva organizaţie)
6. Contract de închiriere, încheiat pentru imobilul în care titularul cererii de
locuinţă are calitatea de chiriaş, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice
Bistriţa, din care să reiasă durata contractului şi suprafaţa locuibilă - copie;
7. Actul de proprietate asupra imobilului (inclusiv adeverinţă de Primărie),
în care titularul cererii de locuinţă este tolerat, din care să reiasă suprafaţa
locuibilă – copie, respectiv declaraţie pe propria răspundere – în formă autentică
– pentru persoanele care locuiesc în locuinţe improvizate, adăposturi informale,
etc.;
8. Actele de identitate a persoanelor care locuiesc în acelaşi imobil, în care
titularul cererii de locuinţă este tolerat, dar care nu sunt membrii ai familiei
acestuia - copie (B.I/C.I sau certificate de naştere pentru copii);
9. Certificat de căsătorie dacă titularul cererii de locuinţă este căsătorit copie;
10. Adeverinţă de salarizare de la locul de muncă, în original, însoţit de
copie după contractul de muncă - extras Revisal, Decizie de pensionare – copie,
sau, după caz, adeverinţă care să cuprindă valoarea beneficiilor sociale, durata,
etc.
11. Certificat medical din care să rezulte starea de garviditate a mamei;
12. Certificat de încadrare într-o categorie de handicap a titularului, a
membrilor familiei acestuia sau a altor persoane aflate în întreţinerea acestuia,
respectiv document medical din care să rezulte încadrarea în Anexa II la

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/1999, aprobată prin Legea

nr.241/2001 - copie;
13. În cazul în care titularul cererii de locuinţă, membrii familiei acestuia sau
alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, provin din case de ocrotire socială,
va depune copie după documentul din care să reiasă acest fapt, semnat şi
ştampilat pentru conformitate cu originalul de către instituţia care l-a emis;
14. În vederea dovedirii veniturilor, se vor depune de către solicitant, în
copie, toate documentele care atestă obţinerea veniturilor din salarii, pensii,
ajutoare sociale, alocaţii, indemnizaţii, ş.a., pentru luna anterioară depunerii
cererii;
15. Diplomă de licenţă / bacalaureat / adeverinţă de studii;
16. Certificat fiscal eliberat de Primăria comunei Budacu de Jos, nu mai
vechi de 30 de zile.
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