
        CERERE PRIVIND ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE DE SERVICIU

           Subsemantul/subsemnata ________________________________________________________,

domiciliat/ă în ______________________________________________________________________,

cu  reședința  în  __________________________________________________________________,

născut/ă  la  data  de  _______________,  CNP _____________________,  telefon  ________________,

având familia compusă dintr-un număr de ___ persoane, după cum urmează:

1. Solicitantul cererii (nume, prenume, CNP) _____________________________________________

2. Soț/soție solicitant (nume, prenume, CNP) _____________________________________________

3. Copil I  (nume, prenume, CNP) ______________________________________________________

4. Copil II (nume, prenume, CNP) ______________________________________________________

5. Copil III (nume, prenume, CNP) _____________________________________________________

6. Alte persoane aflate în întreținerea acestuia (nume, prenume, CNP) __________________________

__________________________________________________________________________________

În vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unei locuințe de serviciu în regim de
închiriere, depun următoarele acte doveditoare:
1.  Copii  xerox după B.I.  (buletin  de identitate)  sau  C.I.  (carte  de  identitate)  ale  tuturor  membrilor
familiei;
2. Copii xerox după actele de stare civilă: certificate de naștere ale solicitantului și membrilor familiei
sale, certificat de căsătorie, certificat de deces, sentință de divorț (unde este cazul);
3. Declarație autentificată dată în fața notarului public, din care să rezulte că :
- solicitantul este cetățean român; 
- solicitantul este angajat al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva sau al serviciilor
publice/instituțiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Deva;
- solicitantul și membrii  familiei  acestuia  – soţ/soţie,  copii  şi/sau alte persoane aflate  în întreţinerea
acestuia –, la data depunerii dosarului pentru obținerea unei locuințe de serviciu în regim de închiriere,
nu deţin în proprietate o locuinţă pe raza teritorial-administrativă a municipiului Deva, şi/sau nu deţin, în
calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, o locuință pentru tineri destinată închirierii
(ANL) sau o locuință din fondul aflat în proprietatea publică sau privată a Municipiului Deva.  
4. Contractul individual de muncă sau dispoziția de numire în funcția publică (copie xerox);
5. Adeverință eliberată de angajatorul solicitantului din care să rezulte:
- vechimea în instituție a solicitantului;
- calificativul obținut la ultima evaluare anuală;
- venitul net lunar realizat în ultimele 12 luni, cu detaliere lunară; 
6.  Adeverință  sau  orice  alt  document  care  atestă  veniturile  membrilor  familiei  solicitanului  pentru
ultimele 12 luni, cu detaliere lunară.
7. Copie xerox de pe diplomele de absolvire (doar pentru solicitant).
8. Copie xerox de pe contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară, în cazul în care
solicitantul  locuiește  cu  chirie  la  proprietar,  respectiv  copia  xerox  a  contractului  locuinței  unde
solicitantul are domiciliul stabil sau flotant, în cazul în care este tolerat în spațiu.

Dosarul cu actele depuse conține un număr de _______ file (inclusiv prezenta cerere).
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul formular, precum și actele depuse la

dosar, corespund realității.
Notă: La depunerea dosarului, se vor prezenta și actele în original, pentru conformitate cu originalul.

Deva, la data de _____________                    Semnătura,
                                                                                                                _______________  


