
Anexa 2 
 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE 
LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 

 
1. Cerere tip de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii – se efectuează 

numai individual şi în nume propriu (cererea tip este disponibilă la sediul Serviciului Administrare 
Locuinţe din Strada A.I.Cuza, nr.1, la sediul Centrului de Informare pentru Cetăţeni şi Audienţe din 
Strada A.I.Cuza. nr.7 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova); 
   2. Copii după actele de identitate şi stare civilă ale titularului cererii de locuinţă şi membrilor 
familiei acestuia (carte identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, sentinţă civilă 
definitivă de divorţ - dacă este cazul, certificat deces – dacă este cazul); 
    3. Adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare care să conţină venitul brut realizat în ultima 
lună şi menţiunea că solicitantul desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova – pentru titularul 
cererii de locuinţă; 

Notă: În situaţia în care titularul cererii de locuinţă se află în concediul pentru îngrijirea 
copilului, adeverinţa eliberată de unitatea angajatoare va avea menţiunea că solicitantul desfăşoară 
activitatea în Municipiul Craiova iar contractul de muncă este suspendat temporar pe perioada 
îngrijirii copilului şi va fi insoţită de adeverinţă indemnizaţie creştere copil şi/sau decizie privind 
aprobarea acordării indemnizaţiei de creştere copil emise de Agenţia Judeţeanuă pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială din care să rezulte cuantumul indemnizaţiei şi perioada pentru care se acordă 
aceasta. 
   4. Copie după contractul de muncă, eliberată de unitatea angajatoare cu viza „conform cu 
originalul”, data, semnătura şi ştampila angajatorului – pentru titularul cererii de locuinţă;  

5. Acte doveditoare privind veniturile brute realizate în ultima lună de ceilalţi membri ai 
familiei (soţie/soţ, copii majori – după caz); în situaţia în care unul din membri familiei nu are loc 
de muncă şi nu realizează nici un venit, va prezenta declaraţie dată la notarul public în acest sens; 

6. Certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe cu 
sediul în Calea Bucureşti nr.51C; în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât 
Municipiul Craiova, va prezenta şi certificat fiscal eliberat de Primăria unităţii administrativ-
teritoriale de care apartine domiciliul solicitantului - pentru titularul cererii de locuinţă, şi, după caz, 
pentru soţie/soţ, copii majori; 
   7. Declaraţie notarială dată în nume propriu de titularul cererii de locuinţă, şi, după caz, de 
soţie/soţ, copii majori, cu următorul text: ”Nu deţin, nu am deţinut o altă locuinţă în proprietate 
şi/sau nu sînt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului 
Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova. 
 Totodată declar că locuiesc în imobilul situat în.....(se menţionează adresa imobilului), 
imobil ce are o suprafaţă locuibilă de...mp (se menţionează numai suprafaţa camerei de zi şi 
dormitoarelor ce compun imobilul respectiv, exclus dependinţe: bucătărie, baie, debara, cămară, 
culoar, hol, balcon )”; 
   8. Pentru domiciliile stabile înscrise în cartea de identitate şi după caz, pentru adresele de 
reşedinţă, se vor prezenta: 
 - contractul de închiriere din care să rezulte numărul de camere închiriate şi suprafaţa 
locuibilă a acestora; 
 - actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de partaj 
voluntar, certificat de moştenitor, autorizaţia de construcţie, contractul de construire, etc.) deţinut de 
persoana la care solicitanţii sunt toleraţi; în acest caz se vor depune şi copii ale actelor de identitate 
pentru locatarii care locuiesc în acelaşi imobil şi care nu fac parte din familia solicitantului de 
locuinţă; 



 - în cazul în care solicitanţii de locuinţă nu pot dovedi cu actele sus-menţionate regimul 
juridic al locuinţei de domiciliu/reşedinţă, se va prezenta adeverinţă eliberată de asociaţia de 
proprietari din care să rezulte adresa imobilului, numele proprietarului, numărul de camere în 
folosinţă pentru care se achită cheltuieli de întreţinere, precum şi numărul de persoane care locuiesc 
impreuna cu titularul sau declaraţie pe propria răspundere dată la notarul public, cu următorul text: 
„declar că locuiesc/ am locuit/ în imobilul situat în.....(se menţionează adresa imobilului), deţinut în 
calitate de proprietar de ......(se menţionează numele proprietarului), imobil ce are în compunere 
.......camere, din care folosesc împreună cu familia formată din........persoane, .......... camere”; 
 - pentru domiciliile stabile/adresele de reşedinţă avute în mediul rural, se va prezenta 
adeverinţă eliberată de Primăria comunei pe raza căreia solicitanţii domiciliază, din care să rezulte 
dacă aceştia au figurat sau figurează cu locuinţă proprietate personală pe raza localităţii respective. 
     9. Acte medicale, in cazul in care boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei 
sau aflat in intretinere necesita insotitor sau o cameră in plus – după caz, în original (certificat 
medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul specialist şi de conducătorul 
acestei instituţii) sau în copie (certificat de încadrare în grad de handicap grav); 

10. Copie dupa actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din casele de ocrotire sociala; 
 11. Copie dupa actul de adoptie; 

12. Copie hotărâre judecătorească rămasă definitiva si irevocabila având ca obiect 
retrocedare imobil către foştii proprietari/adresă emisă de R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova/Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova de restituire imobil – dupa caz; 

 13. Copie după hotărârea judecătorească de evacuare rămasă definitivă şi irevocabilă/proces 
verbal de evacuare din casele naţionalizate redobândite de foştii proprietari însoţită de copia după 
contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, 
Legii nr.10/2001, alte acte normative şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive 
şi irevocabile; 
 14. Copie după diploma care atestă ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii - 
pentru titularul cererii de locuinţă. 

 
 
 
Notă: 
 
1. Documentele menţionate în prezenta sunt solicitate în temeiul următoarelor acte normative: 
- Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţă; 
- Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil; 
2. Cererile de locuinţe pentru tineri destinate închirierii însoţite de actele justificative 

specificate mai sus, se vor depune la Primăria Municipiului Craiova, Centrul de Informaţii 
pentru Cetăţeni, Strada A.I.Cuza, nr.7, după verificarea prealabilă la sediul Serviciului 
Administrare Locuinţe din Craiova, Strada A.I.Cuza nr.1, etaj III, camera 303; 

3. Declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la pct.5, pct.7 şi pct.8 teza 3 din prezenta, pot 
fi date în faţa notarului public pe o singură declaraţie (declaraţie pe propria răspundere cu 
uzanţe multiple). 
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