
      Înregistrată la D.A.P.P.P. cu nr.                      din        
  
Către:  

COMISIA SOCIALA DE ANALIZA A SOLICITARILOR LOCATIVE 
 
 
Subsemnatul                                                                                   CNP∗ 

C.I (B.I.) Seria             Nr.                                   cu domiciliul stabil              sau flotant             în municipiul Iaşi,  

str.                                                                    nr.         bl.             sc.             et.           ap           tel.                              
  

 
Subsemnata                                                                                   CNP 

C.I (B.I.) Seria             Nr.                                   cu domiciliul stabil              sau flotant             în municipiul Iaşi,  

str.                                                                    nr.         bl.             sc.             et.           ap           tel.             

                  

 Necăsătorit(ă)            ; Căsătoriţi            din anul ________ nr. copii minori ____ având o familie (membri peste 18 

ani care trăiesc si gospodăresc împreună inclusiv solicitanţii) formată din        membri. 

 

 

            Lista de prioritate pentru acordarea unei locuinţe din fondul locativ de stat sau din proprietatea Consiliului 

Local al Municipiului Iaşi (chirie nesubvenţionată, posibilitate de cumpărare pentru unele dintre acestea); 

 

             
- Copii după actele de identitate şi de stare civilă soţ                soţie             cu domiciliul stabil în municipiul Iaşi  

- Declaraţie notarială (soţ/soţie) că nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o  locuinţă proprietate personală              

 

 

 
 
 Condiţii de locuit actuale 

 Contract de închiriere înregistrat la administraţia financiară, cu precizarea suprafeţei locuibile închiriate               

 Actul de proprietate al părinţilor,           ;schiţa locuinţei           , domiciliu stabil/viză de reşedinţă valabilă la adresă 

(soţ+soţie)             , acte de identitate pentru celelalte persoane care locuiesc la adresă 

Nivelul studiilor 

Studii superioare: un membru al familiei                ambii soţi                          ;            

    Angajaţi 

 pe  perioadă determinată                                                                                                                     ; 

 un membru al familiei pe perioadă nedeterminată                                                                                 ; 

                                                           
∗ Căsuţele se vor completa cu „DA”, „NU” sau cu datele cerute, după caz. 

Cunoscând diferenţa dintre locuinţele sociale şi cele convenabile, solicit (solicităm) atribuirea unei LOCUINŢE CONVENABILE 

Actele obligatorii pe care trebuie să le conţină un dosar pentru solicitarea unei locuinţe convenabile: 

Alte acte depuse la dosar, cu referire la: 



 ambii soţi pe perioadă nedeterminată                                                                                                    ;  

 fără venituri stabile (ajutor de şomaj, venit minim garantat etc.)                                                           

 

Starea sănătăţii: 
 

Un membru al familiei bolnav                                                                                                                ; 

 Mai mulţi membri ai familiei bolnavi                                                                                                      ; 

 Grad de invaliditate I sau cu handicap grav                                                                                          ; 

 Grad de invaliditate II sau cu handicap accentuat                                                                                ; 

 

      
Situaţii speciale: 
 

Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială                   ; 

 Locatari evacuaţi din locuinţe predate proprietarilor sau cămine care au fost vândute                ; 

 Locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţă                    ; 

  Funcţionari publici transferaţi în interes de serviciu                    ; 

 Beneficiari ai legii 42/1990, veterani, văduve de război sau foşti deţinuţi politici                ; 

 Repatriaţi                      ; 

 Alte situaţii şi precizări: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observaţii:  actele depuse la dosar vor fi numerotate de către solicitant. 
ATENŢIE: 
Aducem la cunoştinţa solicitanţilor faptul că este obligatorie  reactualizarea dosarului în funcţie de 
modificările survenite în timp, referitoare la domiciliu, venituri, număr de membri de familie, precum şi 
reactualizarea actelor cu termen de valabilitate expirat (acte de identitate, vize de flotant expirate, contracte 
de închiriere,certificate de handicap sau invaliditate etc.) 
Documentele cu termen de valabilitate expirat nu vor fi luate în calcul la efectuarea punctajelor. 
 
 
    Data         Semnături 

       __________________                                                        _________________________________                

                            _________________________________ 


