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ANUNȚ DE INTERES PUBLIC 
 

                                                                          
 Având în vedere, 

  

- Hotărârea Consiliului Local Sâncraiu de Mureș nr. 8 din 28.01.2021 pentru stabilirea 

modalităților și a criteriilor de analiza și soluționarea  cererilor de atribuire a locuințelor 

pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea, închirierea acestora;  

- Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- Republicate 2011, 

cu modificările și completările ulterioare; - CAPITOLUL III: Construcția de locuințe 

pentru tineri, destinate închirierii; 

- H.G. nr.962/2001 - Criteriile de acces la locuință  conform punct A    

                              - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj conform punct B  

 

Invităm pe cei interesați, inclusiv pe cei care au depusă cerere anterioară, să își depună 

dosarul pentru a fi analizat, conținând actele necesare, menționate mai jos. 

 

Termenul de depunere a dosarelor pentru stabilirea listei de prioritate pentru anul 2021, 

este până la data de 31 iulie 2021. 
                                    

DOCUMENTELE ce se depun la dosarul de solicitare a locuintei destinate inchirierii pentru 

tineri, construite prin ANL: 
 

1. cerere tip – model Anexa 1- in care se va consemna numarul de camere solicitat 

2. copie dupa certificatul de nastere al solicitantului si membrilor familiei si/sau altor persoane 

aflate in intretinere  

3. copie dupa actul de identitate al solicitantului si membrilor familiei si/sau altor persoane aflate 

in intretinere  

4. copie dupa certificatul de casatorie  

5. sentinta de divort definitiva si irevocabila ( daca este cazul ) 

6. documente din care sa rezulte luarea in intretinere a altor persoane in conditiile legislatiei in 

domeniu, sentinta judecatoreasca privind obligatia intretinerii sau contract de intretinere 

autentificat notarial ( daca este cazul )  

7. declaratie notariala din care sa rezulte ca titularul cererii de locuinta si membrii familiei 

acestuia - sot/sotie, copiii si alte persoane aflate in intretinere, nu detin si nu au detinut o alta 

locuinta proprietate si/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinte cu chirie proprietate de stat , 

proprietate a unitatii administrati teritoriale  



8. contract de inchiriere – in cazul in care solicitantul este chirias in spatiul locativ privat ( in 

contract se va mentiona in mod expres suprafata locuibila ) 

 9. documente din care sa rezulte suprafata locuibila detinuta ( cu chirie /tolerat in spatiu ) m.p.( 

contract de vanzare-cumparare, schita locuintei , extras de carte funciara , adeverinta de 

impunere)  

10. documente din care sa rezulte daca solicitantul , un alt membru al familiei si/sau aflat in 

intretinere sufera de o boala care necesita potrivit legii , insotitor , o camera in plus, certificat 

medical ( daca este cazul) ( Anexa nr 2 din OUG nr 40/1999 , semnat de medicul de specialitate 

si de conducatorul institutiei medicale )  

11. adeverinta de la locul de munca al titularului de cerere insotita de o copie dupa contractul de 

munca si/sau un extras din Registrul de evidenta a salariatilor ( REVISAL ) , certificat conform 

cu originalul de catre institutia emitenta  

12. documente din care sa rezulte nivelul de studii si /sau pregatire profesionala a titularului de 

cerere ( diploma , certificat , atestat, foaie matricola , etc.)  

13. alte documente sau inscrisuri pe care, autoritatea administrative locala Sancraiu de Mures, le 

considera necesare in sprijinul aplicarii prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate in solutionarea cererii. 

 
Solicitarea de locuinta pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin A.N.L., se ia in 

evidenţă pe baza de cerere tip, formulata de către titularul cererii de locuinta, care trebuie 

să îndeplinească următoarele criterii de acces: 

- cererea se depune numai individual si in nume propriu; 

- titularul cererii de locuinta trebui sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data 

depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la 

împlinirea acestei vârste; 

 - titularul cererii de locuinta şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ, soţie, copii şi/sau 

persoane aflate în întreţinerea acestuia trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă 

locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate 

de stat, proprietatea unităţii administrative teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară 

activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă;  

- titularul cererii de locuinta trebuie să isi desfasoara activitatea profesionala pe raza 

administrativ – teritoriala acomunei Sancraiu de Mures, judet Mures.  
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Anexa nr 1 la Regulament  

 

                        Catre , 

Domnul Primar al Comunei Sancraiu de Mures, 

 

 Subsemnatul _________________________________, nascut la data de ___________________ 

avand actul de identitate seria ______nr_____________, cu domiciliul /resedinta actuala in 

localitatea _____________________, str.______________________, nr.________, bl._____, 

sc.____, ap._____, chirias /tolerat in spatiu , proprietarul spatiului fiind 

__________________________________________  

Starea civila : ______________________________  

Numar de membri de familie ________________si alte persoane aflate in intretinere 

________________  

Sunt de profesie ____________________________, cu locul de munca in localitatea 

________________la (institutia ,societatea , unitatea ) __________________________________ 

Solicit sa fiu luat in evidenta pentru repartizarea unei locuinte destinate inchirierii construite prin 

ANL.  

Numar de camere solicitat;_____________________________ Mentionez, avand cunostinta de 

prevederile Codului Penmal privind falsul in declaratii, ca nici eu si nici membrii familiei nu 

detinem si nu am detinut o alta locuinta in proprietate si nu sunt beneficiarul unei alte locuinte 

pentru tineri destinata inchirierii in localitatea Sancraiu de Mures. 

 

 

 

 Data ________________ Semnatura ____________________ 


