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Anexa 1.6 

la Regulamentul privind administrarea, întreținerea și exploatarea 

locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Piatra-Neamț 

 

CERERE REÎNNOIRE DOSAR LOCUINȚĂ SOCIALĂ 

DOAMNA DIRECTOR, 

 

Subsemnatul/a………………………………………………………………………… 

 

Domiciliat/a în………………………………………………………………………… 

 

Telefon ………………………..………………………………………………………. 

 

Depun dosar nou pentru repartizarea unei locuinţe sociale din fondul municipiului 

Piatra Neamt  în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine : 

□ acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie); 

□ acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind 

domiciliul minorului, etc.); 

□ acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie 

major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire 

indemnizație/stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.); 

□ Certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț; 

□ Contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau 

contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat); 

□ Adeverinţă de la asociaţia de proprietari; 

□ Certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;  

□ Adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a 

urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere); 

□ Acte de studii ale solicitantului; 

□ Certificat/ legitimație de veteran și văduve de război; 

□ Decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor 

Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de 

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989; 

□ Documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială; 

□ Declarație notarială a solicitantului și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri 

majori din familia acestuia (dacă este cazul). 

□ Alte acte ca fiind considerate necesare. 

 

 

Data ,         Semnătura, 

Declar că am luat cunoștință despre politica de protecție a 

datelor cu caracter personal prelucrate de Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț cu  respectarea 

prevederilor Regulamentului  (UE) 2016/ 679. 

Data _________ 

Semnătura _________________________ 

 


