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ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI DE 

LOCUINŢĂ SOCIALĂ 

 

I. Acte obligatorii: 

- cerere tip; 

- declaraţie tip privind veniturile; 

- declaraţie tip pe proprie răspundere privind condiţiile de locuit; 

- declaraţie tip pe proprie răspundere -  din care să rezulte următoarele: 

            - nu deţin în proprietate o locuinţă ; 

            - nu deţin teren; 

            - nu am înstrăinat o locuinţă proprietate după data de 01.01.1990 ; 

            - nu am beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe ; 

 - nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat 

            - nu am fost evacuat dintr-o locuinţă din fondul locativ de stat, din motive imputabile mie; 

 - nu au refuzat o repartiţie de locuinţă din fondul locativ de stat ; 

 - nu au refuzat ocuparea unui loc în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov; 

 - nu obţin alte venituri în afara celor declarate.  

            - nu deţin în proprietate/folosinţă: 

a)autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani 

b)două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare 

de 10 ani 

c)autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, 

rulote, autobuze, microbuze 

  d) utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

- acte doveditoare din care să reiasă domiciliul stabil şi vechimea în municipiul Braşov; persoanele 

cu handicap pot avea domiciliul/reşedinţa în municipiul Braşov; 

- adeverinţă de venit din care să rezulte venitul mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, pentru 

fiecare membru al familiei (după caz: adeverinţe de venit de la angajator, adeverinţă de venit de la 

Administraţia Financiară, cupoane de pensie, indemnizaţie etc.); 

- certificat de naştere - solicitant şi  membrii familiei (xerocopii); 

- documente de identitate (B.I/C.I/CIP) pentru titular şi membrii familiei unde este cazul (xerocopii); 

- chitanţe plăţi utilităţi (gaz, curent, apă) (xerocopie).  

- acte doveditoare privind  plata chiriei. (xerocopie). 

 

 II. Alte acte necesare, după caz: 

- sentinţa judecătorească definitivă de evacuare din imobilul revendicat în conformitate cu Legea nr. 

112/1995, cu modificările  şi  completările ulterioare, şi Legea nr.10/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare (xerocopie); 

- certificat de căsătorie (xerocopie); 

- sentinţă de divorţ (xerocopie); 

- certificat de deces pentru soţ/ soţie (xerocopie); 

- adeverinţă din centrul de plasament pt. tinerii peste 18 ani proveniţi din acea instituţie; 

- certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (xerocopie); 

- decizie asupra capacităţii de muncă şi decizie de pensionare pentru cei pensionaţi pentru 

invaliditate (xerocopie); 

 



 

 

 

 

 

- certificat de revoluţionar – revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 

(xerocopie); 

- certificat de revoluţionar; urmaş al unei persoane decedate în revoluţia din decembrie 1989     

(xerocopie); 

- documente din care să rezulte calitatea de veteran de razboi; beneficiar al Decretului - lege nr.  

118/1990 şi a celor deportaţi în străinătate / prizonieri (xerocopie); 

- diplomă de studii superioare (xerocopie); 

- contract de închiriere pentru spaţiuldeţinut cu titlu de chirie,contract de comodat, contract pentru 

acordarea de servicii sociale cu cazare, alte acte care atestă locuirea legală (xerocopie). 

 


