PRIMARIA ORAS BALS
St. Nicol"e Balc"scu, nr.14, Ba19, Judelul Olt, Romdnia
T el. 0249 .4 5 Ol 4 5, Fax. 0249 .4 50 I 40, e-mail :primaria@bals'ro

Nr.22425124.11.2017

ANUNT DEPUNERE CERERI SI ACTUALIZARE DOSARE LOCUINTE SOGIALE

primaria Orasului Bats , aduce la eunostinta tuturor cetatenilor care figureaza
in evidentele institutiei noastre cu cereri in vederea obtinerii unei locuinte sociale ,
ca pana pe data de 3{ .12.2017 trebuie actualizate (completate) dosarele in vederea
repartizarii celor 60 de locuinte sociale -blocul T7 '
Pana la aceasta data se pot inregistra si cereri noi , insotite de documentele
necesare.
Documentete vor fi depuse la sediul Primariei , etaiul 2 -Serviciul !.D.L.A'P'
Solicitantii de Iocuinta vor depune urmatoarele documente :
- Un dosar carton cu sina - nou , fara inscrisuri
- {. Gerere -pentru cei care nu au mai depus cerere pana la data depunerii
dosarului;
. Z. Gopie Xerox dupa cartea de identitate al solicitantului si membrilor familiei
sale (daca este cazul ) ;
- 3. Gopie Xerox dupa actul de nastere al solicitantului si membrilor familiei
sale (daca este cazul ) ;
- 4. Gopie Xerox dupa certificatul de casatorie ( daca este cazul ) ;
. S. Gopie Xerox dupa sentinta de divort definitiva si irevocabila (daca este
cazul ) ;
- 6. Gopie xerox dupa actele de studii (ultima forma de invatamant absolvita;
- 7. Gopie Xerox dupa actele de identitate ale tuturor locatarilor ce locuiesc in
acelasi imobil cu solicitantul ( in cazul in care acesta locuieste cu parintii sau
cu alte rude ) ;
- g. Gopie xerox dupa schita imobilului in care locuieste solicitantul cu parintii
sau rudele;
. g, Adeverinta de ta Asociatia de proprietari sau carte de imobil , daca titularul
si familia acestuia locuiesc
- in calitate de tolerat intr-un spatiu din fond locativ privat r impreuna cu

-

copiaactuluideproprietatepentrurespectivulspatiu;

{O. Gontract de inchiriere inregistrat la D.G.A.F.P.O!t , pentru cei care locuiesc
cu chirie;
pe numele
11. Gertificat fiscal de ta serviciut lmpozite si taxe locale Bats
titularului cererii si al sotului/sotiei ;

{2. Declaratie notariala a solicitantului, sotului / sotiei ( daca este cazul ) r si
ale celorlalti membri majori din familia acestuia (daca este cazul ) , cu
urmatorul continut : nu detin in proprietate sau coproprietate o locuinta ,
inclusiv casa de vacanta, nu au instrainat o locuinta dupa { ianuarie 199O, nu
au beneficiat si/sau nu beneficiaza de sprijinul statului in credite si executie
pentru realizarea unei locuinte, nu detin in calitate de chirias al Consiliului
Loca! Bals o alta locuinta.
13. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele {2 luni pentru
fiecare membru de familie major:
.{3.1 - adeverinta cu venitul net realizat pe ultimele {2 luni;
c13.2 - cupon pensie , cupon alocatie de stat copil(extras cont bancar) ,
adeverinta de aiutor social , indemnizatie somai, indemnizatie
crestere copil etc.;
.13.3 - declaratie notariala din care sa rezulte ca acestia nu realizeaza
venituri , nu obtin venituri din vreo activitate autorizata in conditiile
legii;

o13.4. declaratie notariala pe proprie raspundere pentru persoanele
care nu au lucrat integra! un an din care sa rezulte ca nu au venituri
in Iunile nelucrate.

-

14. Gopie Xerox dupa certificatele medicale cu boala grava de care sufera
fiecare membru al familiei solicitantului , daca necesita insotitor sau o
camera in plus, conform conditiilor stabilite prin O.U,G. nr,4oll999 si avizate
de organelle medicale competente, decizie de incadrare in grad de handicap
'
grad de invaliditate;

- {5. AIte acte ca fiind considerate

necesare

;

Gopiile Xerox ale documentelor solicitate se confrunta cu originalul de catre
functionarul public care a semnat pentru preluarea dosarului , aplicandu-se stampila
'Iconform cu originalul" pe fiecare document xeroxat .

Declaratiile date cu nesinceritate atrag scoaterea din evidenta Comisiei de
analiza si repartizare a dosarului respectiv.
Lista cu actele justificative poate fi gasita si pe site-ul Primariei Bals . in
categoria Anunturi utite - Regulament privind repartizarea , inchirierea , exploatarea
si administrarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat din
orasul Bals r - Anexa 2.
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