
CERERE 
pentru repartizarea unei unităţi locative modulare 

 

Subsemnatul………………………............................................................posesor al  B.I./C.I.  
                                     (numele şi prenumele  titularului, cu iniţiala tatălui şi  soţ/soţie) 

seria ............nr....................CNP.........................................cu domiciliul în ……................................... 

................................................................................................................................., tel........................... 

având locul de muncă la ………...…....………………, în funcţia de .........................................,  având 

...........(.............) copii, prin împuternicit (daca e cazul) dl/d-na .................................... 

........................................, cu domiciliul în  ..........................................................................................., în 

calitate de ..................................... prin procura/împuternicirea nr..................................  

va rog să binevoiţi a-mi analiza prezentul dosar în scopul înscrierii în „Programul de construire 

unităţi locative modulare în  Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente”- Campus 

social HENRI COANDĂ, în vederea repartizării unei unităţi locative modulare sociale.  
 

Alăturat anexez următoarele: 

 Copie simplă de pe actele de identitate valabile, certificatele de naştere şi de stare civilă (certificat 

de căsătorie, act divorţ), ale titularului cererii, soţ/soţie şi ceilalţi membrii ai familiei, în  copie şi 

originale. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Declaraţie pe propria răspundere ori notarială, după caz, a titularului cererii, soţ/soţie şi ceilalţi 

membri majori ai familiei, privind deţinerea/nedeţinerea în proprietate, de bunuri cum sunt: imobil 

cu destinaţia de locuinţă sau moştenirea a mai mult sau egal cu ¼ dintr-o locuinţă, teren 

intravilan, teren agricol, autoturism (Se completează  în  fata funcţionarului cf. model); 

 Dovada veniturilor familiei: (Adeverinţe de venit, salariale, cupon de pensie, alocaţie copii, etc.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Documente privind starea de sănătate: Certificat de handicap, adeverinţe medicale etc. (pentru 

titular, soţ/soţie şi membri familiei), în copie şi original:     

____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Documente privind situaţia socială: Adresă de la Direcţia de Protecţie a Copilului din care reiese că 

titularul cererii provine dintr-o instituţie de ocrotire socială, în copie şi original. 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 Documente privind situaţia locativă:  Adresă RAEDPP privind evacuarea dintr-o locuinţă 

retrocedată în baza Legii 10/2001, decizii de evacuare definitive şi irevocabile, contracte de 

închiriere  în  imobile din zona peninsulară, documente doveditoare pentru persoanele care 

locuiesc în spatii ce nu prezintă siguranţă în exploatare, documente doveditoare pentru titularii care 

vor locui cu alte rude, etc., în copie şi original:     

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
 
Subsemnatul, am luat la cunoştinţă că, la încheierea contractului de închiriere, voi prezenta toate documentele necesare  în  original sau 
copie notarială.  

 

                   DATA,                                     SEMNĂTURĂ, 

 


