
D E C L A R A ł I E 

 

 
 

 

                    Subsemnatul _____________________________ domiciliat in 

_________________ cunoscând sancŃiunile prevăzute în art. 292, Cod Penal, cu privire la 

declaraŃii nesincere date în faŃa autorităŃilor de stat, pe proprie răspundere declar 

următoarele:  

__________Nu deŃine sau ca nu a deŃinut în proprietate o locuinŃa ori un teren destinat 

construirii unei locuinŃe  

__________Nu am obŃinut de la nici o unitate administrativ teritorială de pe teritoriul 

Statului Român o suprafaŃă de teren destinată construirii unei locuinŃe în condiŃiile Legii 

15/2003, republicată;  

 _________Nu a beneficiat de o locuinta sociala sau ANL (daca a beneficiat, renunta la 

locuinta sociala sau ANL) 

__________Mă oblig ca în termen de trei luni de la data preluării terenului să 

împrejmuiesc parcela atribuită;  

__________Mă oblig ca în termen de un an de la data preluării terenului, să încep 

lucrările de construire (conform datei comunicate prin Procesul verbal de începere a 

lucrărilor depus la   Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Discipilnă în 

ConstrucŃii din cadrul Primăriei Municipiului Deva- fundatia construita);  

__________Mă oblig ca în decurs de patru ani de la data preluării terenului, să obŃin de la 

Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Discipilnă în ConstrucŃii din 

cadrul Primăriei Municipiului Deva, AutorizaŃia de luare în folosinŃă definitivă a 

locuinŃei edificate pe parcela atribuită;  

__________Ma oblig sa nu inchiriez, instrainez, cedez, terenul atribuit altei personae 

fizice sau juridice  

__________Mă oblig să respect prevederile Regulamentului pentru stabilirea 

metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, 

republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe proprietate 

personală şi consimt să renunŃ fără intervenŃia instanŃelor de judecată şi fără pretenŃii de 

despăgubire, la terenul atribuit dacă nu respect obligaŃiile ce revin comodatarului 

conform Regulamentului sus menŃionat.  

__________Totodată, în situaŃia în care nu respect prevederile prezentului angajament, 

consimt la rezilierea Contractului de comodat pentru terenul atribuit în baza Legii 

15/2003, republicată. 

 


