
Anexa 11 
 
 
 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ACTUALIZĂRII DOSARELOR 
DE LOCUINŢE SOCIALE/ DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL LOCATIV DE 

STAT 
 
 
  1. Cerere tip de actualizare a dosarului de locuinţă - 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. Acte doveditoare privind venitul net realizat în ultimele 12 luni (cele 12 luni se iau în 

considerare prin raportare la data depunerii cererii de repartizare a locuinţei) pentru titularul cererii 
de locuinţă şi după caz, soţie/soţ, copii majori - se anexează actul corespunzător categoriei de venit 
realizat: 
 - adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare cu venitul net realizat în ultimele 12 luni; în 
situaţia în care solicitantul nu a lucrat integral 12 luni, se depune declaraţie notarială pe propria 
răspundere  din care să rezulte că nu a realizat venituri de nici o natură în lunile nelucrate; 
 - adeverinţă alte venituri (din activităţi liberale, independente, etc.) realizate în ultimele 12 
luni în condiţiile legii sau după caz declaraţie notarială pe propria răspundere;  
 - adeverinţă ajutor social; 
 - adeverinţă indemnizaţie creştere copil şi/sau decizie privind aprobarea acordării 
indemnizaţiei de creştere copil emise de Agenţia Judeţeanuă pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 
 - cupon pe ultima lună(extras de cont) pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie 
anticipată parţială/pensie de invaliditate/pensie de urmaş,  însoţit de decizia de pensionare; 
   - cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie de şomaj însoţit de Dispoziţia emisă de 
AJOFM Dolj sau după caz adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj din care să rezulte cuantumul 
indemnizaţiei şi perioada pentru care se stabileşte acest drept; 
 - cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie handicap sau după caz adeverinţă 
eliberată de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap, însoţite de certificat de 
încadrare în grad de handicap; 
 
 3. 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; 
 
 4.  Declaraţie notarială dată în nume propriu de titularul cererii de locuinţă, şi, după caz, de 
soţie/soţ, copii majori, cu următorul text: „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de 
vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu 
beneficiez 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”; 
 
 5. Orice alte documente justificative care privesc modificări ale situaţiei familiei solicitante 
(locative, de stare civilă, etc.) survenite până la data actualizării efective a dosarului. 
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