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ANUNȚ
Privind actualizarea Listei de priorități

pentru repartizarea locuinţelor socialeși a locuinţelor din fondul locativ de
stat

Primăria Oraşului Balş anunță că,în intervalul 02.05.2022 — 16.05.2022,
persoanele care au depus dosare în vederea obținerii unei locuinţe sociale sau din
fondul locativ de stat, se vor prezentala sediul primăriei, în vederea
completării/reactualizării actelor depuse la dosar, pentru întocmirea Listei de
priorități necesare repartizării locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ
de stat.

Persoanele care nu depun documentele în vederea reactualizării Listei de
priorități până la data de 16.05.2022, vor fi trecute pe o listă de rezervă, până la
actualizarea datelor.

Informaţii suplimentare se potobţine la sediul Primăriei oraşului Balş ,
compartimentul Fond Locativ.

Comisie analiză solicitări de locuinţe sociale si din fond locativ:

Preşedinte, Viceprimar - Pendiuc Petre Silviu

ra E ZESecretar Comisie, Ciontu Maria



LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE

pe care solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să le prezinte în vederea
analizării cererilor

1. cerere ;

2. declaraţii notariale ale solicitantului şi, după caz, ale soţiei/soţuluişi ale
celorlalţi membri majori din familia acestuia (dacăeste cazul), cu următorul
conţinut:

- nu deţin in proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de
vacanţă;

- nu au instrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
- nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului in credite şi

execuție pentru realizarea unei locuinţe;
- nu deţin, in calitate de chiriaş al Consiliului Local Bals , o altă locuinţă;

3. certificat fiscal de la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale Bals;

4. contract de inchiriere, pentru cei care locuiesc cu chirie , inregistrat la D.G.A
F.P.Olt;

5. adeverinţăde la asociaţia de proprietari sau carte de imobil , daca titularulsi
familia acestuia locuieste in calitate de tolerat intr-un spatiu din fond locativ
privat , impreuna cu copia actului de proprietate pentru respectivul spatiu;

6. acte doveditoareprivind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare
membru de familie major:

- 6.1- adeverinţă cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni;
- 6.2- cupon pensie, cupon alocaţie copil (extras cont bancar ) , adeverinţă

de ajutorsocial, indemnizatie somaj,etc.;
- 6.3- declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează

venituri, nu obţin venituri din vreo activitate autorizată, in condiţiile legii,
precum şi că nu realizează alte venituri decat cele prezentate la dosar;

- 6.4- declaraţie notarială pe proprie răspundere pentru persoanele care nu
au lucrat integral un an din care să rezulte că nu au venituri in lunile
nelucrate.



7. copie xerox dupăactul de identitate al solicitantului şi membrilor familiei
sale (dacă este cazul);

8. copie xerox după actul de naştereal solicitantului şi membrilor familiei sale
(dacă este cazul);

9. copie xerox dupăcertificatul de căsătorie (dacă este cazul);

10. copie xerox după sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este
cazul);

11. copie xerox dupăcertificate medicale cu boala gravă de care suferă fiecare
membru al familiei solicitantul, dacă necesită insoţitor sau o cameră in plus,
conform condiţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 40/1999 şi avizat de organele
medicale competente , decizie de incadrare intr-un grad de handicap , grad de
invaliditate;
12. copie xerox după schiţa imobiluluiin care locuieşte solicitantul cu
părinţii/rudele sau in chirie;

13. copie xerox după actele de identitate ale tuturor locatarilorce locuiesc in
acelaşi imobil cu solicitantul (în cazul in care acesta locuieşte cu părinţii sau
rudele);

14. adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la
incapacitatea de a urma o formă de invăţămant.

13.copii xerox acte studii

16. alte acte ca fiind considerate necesare.

Declaratiile date cu nesinceritate atrag scoaterea din evidenţa Comisiei
de Analiza si Repartizare a dosarului respectiv.


