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IN ATENTIA CHIRIASILOR ANL,

DIN BALȘ STR. N.BĂLCESCU NR.152A

Pentru prelungirea contractelor de inchiriere si actualizarea anuala a cuantumului chiriei,titularii contractelor de inchirierere au obligatia sa depuna pana la data de 31.01.2022 urmatoarele
documente:

- cerere pentru prelungirea contractului de inchiriere (pentru chiriasii carora le expira
contractul);

- adeverinţecu venitulnet pe ultimele 12 luni , pentru cei care obtin venituri din salarii;
- orice alta dovada de venit cu venitul net pe ultimele 12 luni ( alocatii de stat pentru copii,

indemnizatii de somaj, indemnizatie crestere copil, etc,) in vederea stabilirii venitului net pe membru
de familie.

- adeverinta venit de la ANAF pe ultimele 12 luni pentru cei care obtin venituri din activitati
independente:

- declaratie notariala pentru titular, sot/sotie si persoanele majore aflate in intretinere din
care sa rezulte ca acestia nu realizeaza venituri, nu obtin venituri dinvreo activitate autorizata in
conditiile legii;

- declaratie notariala pentru titularul contractului de inchiriere, sot/sotie, precum si pentrutoate persoanele majore inscrise in contract din care sa reiese ca nu au detinut si nu detin in
proprietate locuinta sau casa de vacanta, nu au instrainat o locuinta dupa data de 01 ianuarie 1990
si nu au calitatea de chiriasi la o alta locuinta din fondul locativ de stat » si locuiesc efectiv in locuinta
inchiriata;

- certificat de atestare fiscala de la Serv. Impozite si Taxe Locale din care sa rezulte ca nu
inregistreaza datorii la platachiriei;

- factura utilitati: (electricitate, gaze, apă etc) .

Pentru cei care nu depun documentele solicitate, chiria se va recalcula fara a se pondera cu
coeficientii aferenti venitului.

In calitate de proprietar Consiliul Local Bals are dreptul de a verifica veridicitatea celor
declarate de catre chiriasi.

Relatii suplimentare —Serviciul- IDLAP-Insp.specialitate BătineanuIrina, telefon 0249450145.
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