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LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE 

 

 cerere tip; 

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

 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 închiriere spațiu din fondul locativ de stat); 

 Adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa1.5 la 

Regulament, din care să reiasă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care 

contribuie la plata cheltuielilor comune; 

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

 Adeverinţă d eelev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma 

o formăde 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 pe proprie raspundere sub sancțiunea prevazută de art. 326 Cod penal – fals în 

declarații a solicitantului și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia 

acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut: 

- Nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; 

- Nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990; 

- nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie 

pentru realizarea unei locuinţe; 

- nu deţin, în calitate de chiriaş a Municipiului Piatra-Neamț, o altă locuinţă; 

- nu realizează venituri, nu obține venituri dintr-o activitate autorizată, în 

condițiile legii, precum și că nu realizează alte venituri decât cele prezentate în 

dosar; 

 numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul cât și suprafața utilă a 

imobilului în care locuiește familia la data depunerii dosarului; 

 copie certificat înmatriculare autovehicul; 

 alte acte ca fiind considerate necesare. 

Copiile xerox ale documentelor solicitate se confruntă cu originalul de către funcţionarul 

public care a semnat pentru preluarea dosarului aplicându-se sigiliul „Conform cu originalul” pe 

fiecare document în parte. 


