
Anexa 10 
 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ACTUALIZĂRII DOSARELOR 
DE LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 

 
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. 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. 

 
   3. Copie după contractul de muncă, eliberată de unitatea angajatoare cu viza „conform cu 
originalul”, data, semnătura şi ştampila angajatorului – pentru titularul cererii de locuinţă;  
 

4. 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; 
 

5. 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; 
 
   6. 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 )”; 
 
   7. Orice alte documente justificative care privesc modificări ale situaţiei familiei solicitante 
(locative, de stare civilă, formare profesională a titularului etc.) survenite până la data actualizării 
efective a dosarului. 
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