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ANLTNT iN ATENTIA SOLICITANTILOR
PENTRU INCHIRIEREA LOCUINTELOR TIP A.N.L.

Primlria municipiului Sloboziavd aduce la cunoEtinld c5 termenul limiti
pentru reactualizarea dosarelor in scopul repartizdrii unei locuinle pentru tineri
destinate inchirierii, construitd din fonduriA.N.L., este data de 10 ianuarie 2022.
Reactualizarea dosarelor este necesard pentru intocmirea listei cu ordinea
de prioritate valabild pentru anul2022.
Relalii suplimentare se pot obline de

la Primbria municipiului Slobozia,
Serviciul Ma4agementul Serviciilor de Utilitdli Publice, etaj II, camera 32, telefon
024323 I 401, interior 127 .
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Vd aducem la cunogtinldcd, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 96212001, art. 15,
alin 1 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15211998
privind infiin{area Agenfiei Nalionale pentru Locuinfe, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,
este necesar sd se intocmeascd lista de prioritdli, valabilS pentru anul2022, in scopul repartizdrii
locuin{elor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L., in Municipiul
Slobozia.

Avdnd

in vedere solicitarea dumneavoastrd, inregistratd la Primdria Slobozia cu nr
, pentru evaluarea dosarului gi inscrierea in lista de acces, pe ldngd

criteriul vdrstei titularului cererii mai este necesar sd se indeplineascd gi urmdtoarele condilii:
- titularul cererii de locuint[ gi ceilalli membri ai familiei acestuia-so!/so]ie, copii gi/sau
alte persoane aflate in intrefinerea acestuia-trebuie sd nu detind gi sa nu fi definut o altd locuinfd
in proprietate gi/sau sd nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat,
proprietatea Primdriei Slobozia sau a unitafli in care igi desftgoard activitatea, in municipiul
Slobozia,

-

Ei

titularul cererii de locuinjd trebuie sb igi desfEgoare activitatea in municipiul Slobozia.
Avdnd in vedere cele de mai sus, pentru rcactualizarea datelor, in cazul in care indeplini{i
criteriile eliminatorii de mai sus, vdruglm ca,pdnd cel mai tdrziuladata de 10.01 .2022,sdvd
prezentali la Primdria municipiului Slobozia, etaj II, camera 32, cu urmdtoarele documente:
- copia c6(ii de identitate/buletinului de identitate pentru tofi membrii de familie majori;
- copii ale certificatelor de nagtere pentru copiii minori (dacd este cazul);
- copia documentului din care rezultd cd solicitantul de locuinfd are in intrelinere alte

-

-

persoane (dacd este cazul);

acte doveditoare privind starea civild(certificat de cdsdtorie, hotdrdre de

divo(,

hotdrdre

minori, $.a.);
document (adeverintd de salariat) din care s5 rezulte cI titularul cererii igi desf[qoard
activitatea in municipiul Slobozia;
venitul mediu net lunar/membru de familie ( pentru tofi membrii familiei inclusiv pentru
minori), pentru ultimele l2 luni (decembrie 2020-noiembrie202l);
copia contractului de muncb, certificatd conform cu originalul;
declarafie notarialS din care sd rezulte cd, titularul cererii de locuinl[ gi ceilaltri membri ai
familiei acestuia-sof/sofie, copii qi/sau alte persoane aflate in intrefinerea acestuia-trebuie
sd nu defind gi sd nu fi definut o altA locuinfd in proprietate gi/sau sd nu fie beneficiarul
unei alte locuinfe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea Primdriei Slobozia sau a
unitafli in care igi desftgoard activitatea, in municipiul Slobozia;
documente din carc rezultd situatia locativd actuald gi suprafafa locuibild definuta
(contract de inchiriere inregistrat la organele fiscale/contract de comodat/declara{ia
proprietarului, copia c64ii funciare a locuinfei sau schila acesteia; adeverinJd pentru
suprafafa locuibild eliberatd de SC Urban SA, g.a.);
de incredin{are

-

-

adeverinfi de la asociafia de proprietari prin care se atestd numdrul de persoane care
locuiesc la adresd (pentru persoanele care locuiesc in blocurile de locuinfe) sau copia
paginii din registrul agricol de la Prim[ria de domiciliu (pentru persoanele care locuiesc
la casi), inso{ite de copii ale actelor de identitate pentru cei care gospodaresc impreuni gi
care au domiciliul la adresa respectivi;
anchetd sociald efectuati de reprezentanfii Primdriei de domiciliu;
dovada medical[ valabild (dacd este cazul), eliberatd de medic specialist, care sd ateste cd
boala de care suferd solicitantul sau un alt membru al familiei necesitd, potrivit legii,
insofitor sau o camerd in plus;
copia diplomei de studii a titularului de cerere pentru ultima gcoald absolviti gi atestat6
conform legii(certificat de absolvire, gcoalS profesionald, competenfe, atestat, diplomd de
bacalaureat, diplomd de licenfd, adeverinJd de absolvire eliberatd conform legii, g.a);
copia actelor doveditoare/adeverinld pentru solicitanlii provenitri din institulii de ocrotire
social[;
copia sentinlei definitive de adopfie sau a documentului care atestd faptul cd adoptd copii
(dac[ este cazul);
copia documentului din care rczultd, cd solicitantul de locuin{d a fost evacuat din casd
na\ionalizatd (dacd este cazul)

certificat fiscal de la Direclia Finanfe Publice Locale (Taxe qi Impozite), primaria
Slobozia, prin care se atestd cd titularul gi ceilalli membri ai familiei ( inclusiv minorii
)
nu defin locuinfl in proprietate in Municipiul Slobozia, judelul Ialomila.
Pentru dosarele deja constituite qi pentru care s-au mai prezentat completdri se vor
prezenta doar documentele care atest[ modificirile, cu excepfia adeverinfei prin care se
atesti cd titularul cererii ili desfiqoari activitatea in Municipiul Slobozia, copia
contractului de munci, a adeverinfei de la asociafia de proprietari sau de la registiul
agricol, a certificatelor fiscale; a anchetei sociale qi adeverinfelor/documentelor cu venitul
net pentru ultimele 12 luni care trebuiesc reinnoite.
Avdnd in vedere situalia actuald Covid, vd recomanddm ca documentele s6 le transmiteli
in format electronic prin email office@municipiulslobozia.ro , prezenla dumneavoastrd fizica cu
documentele, sd fie ultima solufie.
in cazul in care nu sunt prezentate, pAnd la data limitd sus men{ion atd, toate documentele
solicitate, dosarul va fi considerat incomplet gi nu va fi luat in discu{ie la stabilirea listei de
priorit6li.
Pentru relalii suplimentare vE putefi adresa la Primdria Slobozia, etaj 2, camera 32,
telefon 0243 231401 , tasta 8 sau interior Serv.Managementul Serviciilor de Utiliiali publice.
PRIMAR,

$EF SERV.M.S.U.P.,

Compartiment Juridic,
gi Contencios Adminis trativ,

"Conform Regulamentului 679/20 I 6 privind proteclia persoanelorfzice in ceea ce privegte prelucrarea
darelor cu caracler personal,
lemeiuille iuridice ale prelucrdrii datelor pot.fi: relalia contactuata, obligaliite tegile ale ojeratorului, interesul public sau exercitarea
altlotitatii ofrciale cu care este inveslil operatorul.
Dreplurile persoanelor vizale sunt' dreptul de informare si acces la dalele personale prelucrale, dreptu! la rectifcare si;tergere a
acestor date,
de aface obiecntl unii decizii ia:ate pe prelucrarea
automala a datelor cu caracter personal."

dtepnl la re'slrictionarea prelucrdrii, dreptul Ia opozilie impotriva prelucarii datelor sau

