Domnule Primar

Subsemnatul ___________________________, domiciliat în oraşul Chitila str.
____________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___născut la data de ____________ în
localitatea__________________, îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de _________ (între
250-500 m2) pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , pe durata existenţei
construcţiei.
Mă oblig să încep construcţia până la data de _______________, dar nu mai târziu de
un an de la data atribuirii terenului, şi să o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi
completările ulterioare.
Anexez următoarele documente justificative:
a) copie de pe certificatul de naştere;
b) copie de pe actul de identitate ;
c) declaraţia pe propria răspundere că nu deţin sau că nu am deţinut în proprietate o
locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe;
d) declaraţia părinţilor mei, pe propria răspundere, ca nu deţin sau ca nu au deţinut
în proprietate un teren în suprafaţa mai mare de 500 mp în mediul urban şi 5.000
mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.
Declar ca am luat cunostinţă de prevederile art. 292 din codul Penal.

Solicitant,
____________________
Data
______________

Domnului Primar al oraşului Chitila
TELEFON _______________

Acte necesare:
-

cerere;
dosar cu şina;
copii ale buletinelor/cărţilor de identitate (soţ şi soţie);
copii ale certificatelor de naştere (soţ şi soţie);
copii ale certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
copii ale diplomelor de studii (soţ şi soţie), diploma Bacalaureat sau Facultate;
adeverinţa de salariat, cu menţiunea angajat pe perioadă nedeterminată (soţ şi soţie );
dovada resurselor materiale în vederea construirii ( extras de cont bancar, suma minimă 10.000
lei);
declaraţia pe propria răspundere, dată la notariat, că nu deţineţi sau ca nu aţi deţinut în
proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe, (declaraţii soţ/soţie);
declaraţia părinţilor (ambilor soți), pe propria răspundere, dată la notariat, că nu deţin sau că nu
au deţinut în proprietate un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în mediul urban şi 5.000 mp în
mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

