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ÎN ATENȚIA CHIRIAŞILOR ANL

din Orasul Bals, str. N. Bălcescu , bl ANL, nr. 152 A

Pentru prelungirea contractelor de închiriere şi actualizarea anuală a cuantumului chiriei, titularii
contractelor de închirierere au obligaţia să depună pânăla data de 31.01.2023 următoarele documente:

- cerere pentru prelungirea contractului de închiriere (pentru chiriaşii cărora le expiră contractul);
- adeverinţe cu venitul net pe ultimele 12 luni , pentru cei care obtin venituri din salarii;
- orice altă dovadă de venit cuvenitul net pe ultimele 12 luni( alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii

de şomaj, indemnizaţie creștere copil, etc,) în vedereastabilirii venitului net pe membru de familie.
- adeverinţă venit de la ANAF pe ultimele 12 luni pentru cei care obțin venituri din activităţi
independente:
- declaraţie notarială pentru titular, soţ/soţie şi aiaele majoreaflate în întreţinere din care să rezulte că
aceştia nu realizeazăvenituri, nu obtin venituri din vreo activitate autorizată în condiţiile legii;
- declaraţie notarială pentru titularul contractului de închiriere, soţ/soţie, precum și pentru toate persoanele
majore înscrise în contract din care să reiese că nu au deținut și nu detin în proprietate locuința sau casă de
vacanță, nu au înstrăinat o locuință după dată de Ol ianuarie 1990 și nu au calitatea de .chiriași la o altă
locuinţă din fondul locativde stat , şi locuiesc efectiv în locuinţa închiriată;
- certificat de atestare fiscală de ia Serv. Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte că nu înregistrează
datorii la plata chiriei; E
- facturăutilităţi: (electricitate, gaze, apă).

” Pentru cei care nu depun documentele solicitate, chiria se va recalcula fără a se-pondera cu coeficienții
aferenți venitului.

În calitate de proprietar Consiliul Local Bals are dreptul de a verifica veridicitatea celor declarate de
către chiriași.

Relaţii suine tre —Serviciul- IDLAP-Insp.specialitate Bătineanu Irina, telefon 0249450145.
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