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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                       Anexa 3 la Hotărârea nr. 583/2021
CLUJ-NAPOCA

CERERE PRIVIND ATRIBUIREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE

 

  Subsemantul/subsemnata................................................................................................................,

domiciliat/ă ..........................................................................................................................., cu reşedinţa

în ...........................................................................................,  născut/ă la data de ...............................,

având C.N.P ............................................, C.I./B.I. seria...... nr................, eliberată de............................,

la data de.........................., telefon .....................................

Familia este compusă dintr-un număr de ...........persoane, după cum urmează:

a) Solicitantul cererii (nume, prenume, CNP) ........................................................................................

b) Soţ/soţie solicitant (nume, prenume, CNP) .......................................................................................

c) Copil I (nume, prenume, CNP) ..........................................................................................................

d) Copil II (nume, prenume, CNP) ........................................................................................................

e) Copil III(nume, prenume, CNP) ........................................................................................................

f) Copil IV (nume, prenume, CNP) .......................................................................................................

g) Copil V (nume, prenume, CNP) .......................................................................................................

h) tatăl solicitantului (nume, prenume, CNP)........................................................................................

i) mama solicitantului (nume, prenume, CNP)......................................................................................

j) socrul solicitantului (nume, prenume, CNP)......................................................................................

k) soacra solicitantului (nume, prenume, CNP)....................................................................................

În vederea înscrierii  pe lista de priorităţi  pentru atribuirea unei  locuinţe sociale,  în  regim de

închiriere, depun următoarele documente:

1.  Declaraţie  olografă,   sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declaranți  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în

declarații, dată în conformitate cu punctul 3 din Anexa 2, atât de solicitant cât şi de membrii familiei de

grd. I (soț, soție, copii, părinții soților, după caz) ai acestuia, care locuiesc şi gospodăresc împreună -

se depune anual.
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2.  Declaraţie  olografă, sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declaranți  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, a persoanelor care au dublă cetăţenie, dată în conformitate cu punctul 3 din Anexa 2 - se

depune anual.

3. Contract  de  închiriere  pentru  care  se  dovedește  înregistrarea  la  organul  fiscal  competent  în

intervalul de valabilitate a acestuia  - se depune anual doar  contractul aflat în termen de valabilitate,

dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

4. Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari/locatari (va fi dată în situaţia în care solicitantul şi

 membrii  familiei  sunt toleraţi  într-un imobil),  din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului,

precum şi numărul persoanelor care au figurat  la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg

anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar - se depune anual.

5.  Declaraţie  olografă,  sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declarant  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, în care să fie specificată suprafaţa utilă a locuinţei, numărul de persoane care locuiesc la

adresa respectivă şi numele acestora (în cazul în care nu există Asociaţie de proprietari/locatari la

adresa la care titularul cererii locuieşte) - se depune anual.

6.  Declarația  olografă,  sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declarant  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, a solicitantului privind locuirea în așezări informale - se depune anual.

7. Copii după actele de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), precum și sentința de

divorț, după caz - se depun cele care nu se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul 2020. Se

depun doar dacă se modifică situația familiei.

8. Adeverinţă eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile nete

obţinute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condiţiile legii atât pentru solicitant, cât și

pentru  membrii  familiei  de  grd.  I  (soţ,  soţie,  copii,  părinții  soților,  după  caz),  care  locuiesc  şi

gospodăresc împreună. În cazul persoanelor angajate în luna anterioară expirării termenului limită de

depunere a cererilor, dovada venitului se face prin contract de muncă înregistrat în sistemul REVISAL,

fără a fi necesară adeverința eliberată de angajator - se depune anual;
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      - acte eliberate de către autorităţile statului care să dovedească venitul net realizat în ultimele 12

luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal

constituite (convenţii civile, activități independente, drepturi de autor, dividende, participaţii, venituri din

drepturi de asistenţă socială sau altele asemenea) - se depun anual;

        - orice alt document justificativ care dovedește obținerea de venituri - se depune anual;

      - declaraţie olografă,  sub semnătură privată,  cu asumarea de către declarant a consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, a membrilor familiei din care să rezulte că nu beneficiază de niciun venit – acolo unde

este cazul - se depune anual.

Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare,

potrivit prevederilor legale.

 Declarațiile de venit făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală,

după caz.       

9. Adeverințe conform punctului 7 din Anexa 2 pentru membrii familiei de gradul I ai solicitantului

(soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), necesare

stabilirii punctajului pentru criteriul prevăzut la Cap.  III din Criterii de selecție - Anexa 1 – se

depun anual. 

10.  Declaraţie  olografă,  sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declarant  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, cu suma acordată sau primită ca pensie de întreţinere - se depune anual.               

11. Orice document depus de către solicitant care atestă vechimea sa în muncă, cum ar fi: copie a

cărţii de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial

de Muncă Cluj/angajator, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc. - se depune

anual doar pentru solicitant, cu excepția copiei cărții de muncă, dacă aceasta se regăsește în dosarele

depuse începând cu anul 2020.

12. Certificat/decizie de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/grad de invaliditate - dacă

este cazul - se depun cele care au caracter permanent și nu se regăsesc în dosarele depuse începând

cu anul 2020, iar cele care nu au caracter permanent, se depun anual. 
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13.  (1) Copii ale documentelor privind calitatea de beneficiari ai Legii nr. 168/2020 (legitimație sau

orice document reglementat) privind recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare,

misiuni  și  operații  pe  teritoriul  sau  în  afara  teritoriului  statului  român  și  acordarea  unor  drepturi

acestuia,  familiei  acestuia  și  urmașilor  celui  decedat.  În  cazul  urmașilor  personalului  decedat  ca

urmare a participării  la acţiuni militare, misiuni şi  operaţii,  dovada va fi  făcută prin orice document

reglementat care se impune. Documentația va fi depusă o singură dată.

        (2) Declarație olografă, sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în  declarații,  că  nu  a  beneficiat  de  închirierea  unei  locuințe  din  fondul  de  locuințe  sociale  al

administrației publice, în baza Legii nr. 168/2020 - se depune anual. 

14. Copii ale documentelor din care rezultă calitatea solicitantului  de veterani şi văduve de război,

beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din

decembrie  1989)  şi  ai  Decretului–lege  nr.  118/1990  (persoane  persecutate  pe  motive  politice  de

dictatura  instaurată  cu  începere  din  6.03.1945,  precum  şi  persoanele  deportate  în  străinătate  şi

prizonierii) - dacă este cazul  - se depun dacă nu se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul

2020.                        

15. Adeverinţă care să confirme că solicitantul provine din sistemul de protecție a copilului şi  a împlinit

vârsta de 18 ani - dacă este cazul - se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu

anul 2020.

16. Copie a Deciziei de pensionare - se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu

anul 2020.

17. Dovada evacuării din locuinţă retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii

nr. 501/2002 - dacă este cazul (proces-verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau

orice alt document care să ateste faptul că aţi părăsit locuinţa) - se depune dacă nu se regăsește în

dosarele depuse începând cu anul 2020.

18.  Dovada faptului  că  solicitantul,  împreună cu  familia,  este  în  curs  de  evacuare  (au  proces de

evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinţei prin executor judecătoresc/avocat, sau care au

încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul) - se depune anual. 
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19. Dovada vechimii cererii  (orice document care atestă înregistrarea la Primăria municipiului  Cluj-

Napoca a  solicitării  unei  locuinţe sociale)  - se depune dacă nu se regăsește  în  dosarele  depuse

începând cu anul 2020.

20. Dovada solicitantului că este victimă a traficului de persoane (hotărâre judecătorească definitivă,

privind săvârșirea unei infracțiuni stabilite de Codul Penal art. 210, 211, 264 și 374 sau a tentativei la

una  din  aceste  fapte,  împotriva  solicitantului  sau  a  membrilor  familiei  acestuia).  Hotărârea

judecătorească definitivă se depune o singură dată.

21. Adeverinţă privind găzduirea, la data depunerii cererii, într-o unitate de asistenţă socială cu cazare

dintr-o structură din municipiul Cluj-Napoca, care să prevadă perioada găzduirii de care a beneficiat și

din care să rezulte că aceasta este de șase luni consecutive și îndeplinită la data depunerii cererii - se

depune anual. 

                                                            

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea

pentru închirierea unei locuinţe sociale, conţine un nr. de.............file (inclusiv prezenta cerere).

Declar  pe  propria  răspundere  că  datele  înscrise  în  prezentul  formular  corespund

realităţii.

   Declar pe propria răspundere că sunt de acord cu preluarea documentelor cu caracter

permanent care însoțesc  cererile depuse începând cu anul 2020 pentru lista de priorități din

anul 2021.

Notă: Se încercuiește fiecare număr din prezenta cerere pentru care se depune documentul. 

      Cluj-Napoca,                                                                                                                  Semnătura,

Data................
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             Anexa 2 la Hotărârea nr. 583 /2021

CLUJ-NAPOCA                            

LISTA ACTELOR CARE ÎNSOŢESC 

  SOLICITAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE

ACTE DOVEDITOARE:

  Notă: Documentele cu caracter permanent, care se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul

2020 pentru lista de priorități a anului 2021, nu este necesar a fi depuse anual. Nu mai este necesară

redepunerea documentelor cu caracter permanent pentru dosarele întocmite de același titular.

1. Cerere tip conform Anexei 3 la Hotărâre.

2. Copii după actele de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), precum și sentință de

divorț, după caz - se depun cele care nu se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul 2020. Se

depun doar dacă se modifică situația familiei.

3.  Declaraţie  olografă  sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declaranți  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, (nefiind necesară autentificarea acestora în fața notarului public),  dată atât de solicitant

cât şi de membrii familiei de grd. I ai acestuia care locuiesc şi gospodăresc împreună: soţ, soţie, copii -

pentru copiii minori  declaraţia va fi dată de către reprezentantul minorului, părinții soților, după caz, din

care să  reiasă faptul că:

-  nu ocupă şi  nu au ocupat abuziv un imobil  aflat în proprietatea Statului  Român/în administrarea

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului

Cluj-Napoca;

-  nu au deţinut,  nu deţin şi  nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din

suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 1.01.1990;

-  nu deţin,  nu au deţinut şi  nu au înstrăinat  o suprafaţă de teren  construibil intravilan pe teritoriul

României după 1.01.1990;

- nu au deţinut, nu deţin şi  nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul

României după 1.01.1990;

- nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
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- nu deţin, în calitate de chiriaşi, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor

speciale – se depune anual.

Persoanele care au dublă cetăţenie vor depune, obligatoriu, ca acte doveditoare, și înscrisuri

eliberate de instituţiile abilitate din ţara în care au o altă cetăţenie decât cea română, care să ateste

faptul că: 

-  nu au deţinut,  nu deţin şi  nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din

suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul ţării unde au o altă cetățenie, după

1.01.1990;

 - nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan  pe teritoriul ţării

unde au o altă cetățenie, după 1.01.1990;

- nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul ţării

unde au o altă cetățenie, după 1.01.1990.

4.  Contract  de  închiriere  pentru  care  se  dovedește  înregistrarea  la  organul  fiscal  competent în

intervalul de valabilitate a acestuia - se depune anual doar  contractul aflat în termen de valabilitate,

dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

5. În situaţia în care solicitantul şi membrii familiei sunt toleraţi într-un imobil, adeverinţă de la Asociaţia

de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, precum şi numărul persoanelor

care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat

lunar - se depune anual.

 În  cazul  în  care nu există  Asociaţie  de proprietari/locatari  la  adresa la  care titularul  cererii

locuieşte, acesta va da o declarație olografă sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a

consecințelor  prevederilor  art.  326  alin.  1  Cod  Penal,  astfel  cum a fost  modificat  prin  O.U.G.  nr.

28/2020 privind falsul  în declarații, în care va fi  specificată suprafaţa utilă a locuinţei,  numărul  de

persoane care locuiesc la adresa respectivă și numele acestora - se depune anual.

6.  Declarație  olografă  sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către declarant  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, a solicitantului care locuiește în așezări informale - se depune anual.
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7. În vederea stabilirii eligibilităţii pentru obţinerea unei locuinţe sociale, raportat la criteriul prevăzut la

Cap. I.A.10 din Anexa 1, solicitantul va depune anual atât pentru el, cât și pentru membrii familiei de

grd.I (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz) care locuiesc şi gospodăresc împreună:

- adeverinţă eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile

nete obţinute  ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condiţiile legii. În cazul persoanelor

angajate în luna anterioară expirării termenului limită de depunere a cererilor, dovada venitului se face

prin contract de muncă înregistrat în sistemul REVISAL, fără a fi  necesară adeverința eliberată de

angajator;

 - acte eliberate de către autorităţile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12

luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal

constituite (convenţii civile, activități independente, drepturi de autor, dividende, participaţii, venituri din

drepturi de asistenţă socială sau altele asemenea);

  - orice alt document justificativ care dovedește obținerea de venituri;

 - declaraţie  olografă sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declaranți  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, a membrilor familiei că nu beneficiază de niciun venit – acolo unde este cazul.

Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare,

potrivit prevederilor legale.

Declarațiile de venit făcute cu nesinceritate atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

8.  În  vederea  stabilirii  punctajului  pentru  criteriul  prevăzut  la  Cap.  III,  Anexa  1,  ,,Venitul  mediu

net/membru de familie (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz)˝, solicitantul va depune anual, atât

pentru sine, cât şi pentru membrii familiei de gradul I ai acestuia (soţ, soţie, copii, părinții soților, după

caz, care locuiesc şi se gospodăresc împreună), documentele prevăzute la punctul 7.

9.  Declaraţie  olografă,  sub  semnătură  privată,  cu  asumarea  de  către  declarant  a  consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în declarații, cu suma acordată sau primită ca pensie de întreţinere - se depune anual.

10. Orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverință

eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul  Teritorial  de Muncă Cluj/angajator,

adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc. - se depune anual doar pentru solicitant
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cu excepția copiei cărții de muncă, dacă aceasta se regăsește în dosarele depuse începând cu anul

2020.

11. Certificat/decizie de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/grad de invaliditate - dacă

este cazul - se depun cele care au caracter permanent și nu se regăsesc în dosarele depuse începând

cu anul 2020, iar cele care nu au caracter permanent, se depun anual. 

12. Copii ale documentelor privind calitatea de - veterani şi văduve de război, beneficiari ai prevederilor

Legii nr. 341/2004 (urmaşii  eroilor martiri,  răniţii  şi  luptătorii  în Revoluţia din decembrie 1989) şi ai

Decretului–lege  nr.  118/1990  (persoane  persecutate  pe  motive  politice  de  dictatura  instaurată  cu

începere din 6.03.1945, precum şi persoanele deportate în străinătate şi prizonierii) - dacă este cazul -

se depun cele care nu se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul 2020, o singură dată.

13. (1) Copii ale documentelor privind calitatea de beneficiari ai Legii nr. 168/2020 (legitimație sau orice

document  reglementat)  privind  recunoașterea  meritelor  personalului  participant  la  acțiuni  militare,

misiuni  și  operații  pe  teritoriul  sau  în  afara  teritoriului  statului  român  și  acordarea  unor  drepturi

acestuia,  familiei  acestuia  și  urmașilor  celui  decedat.  În  cazul  urmașilor  personalului  decedat  ca

urmare a participării  la acţiuni militare, misiuni şi  operaţii,  dovada va fi  făcută prin orice document

reglementat care se impune. Documentația va fi depusă o singură dată.

        (2) Declarație olografă, sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a consecințelor

prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul

în  declarații,  că  nu  a  beneficiat  de  închirierea  unei  locuințe  din  fondul  de  locuințe  sociale  al

administrației publice, în baza Legii nr. 168/2020 - se depune anual. 

14. Adeverinţă care să confirme că solicitantul provine din instituţii  de ocrotire socială şi a împlinit

vârsta de 18 ani – dacă este cazul - se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu

anul 2020.

15. Copie a Deciziei de pensionare - se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu

anul 2020.

16. Dovada evacuării din locuinţă retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii

nr. 501/2002 - dacă este cazul (proces-verbal de evacuare, întocmit de un executor judecătoresc sau

orice alt document care să ateste faptul că a părăsit locuinţa) -  se depune dacă nu se regăsește în

dosarele depuse începând cu anul 2020.
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17.  Dovada faptului  că  solicitantul,  împreună cu  familia,  este  în  curs  de  evacuare  (au  proces de

evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinţei prin executor judecătoresc/avocat sau care au

încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul) - se depune anual. 

18. Dovada vechimii  cererii  (orice document care atestă înregistrarea la Primăria municipiului  Cluj-

Napoca a solicitării  unei  locuinţe sociale)  -  se depune dacă nu se regăsește în  dosarele depuse

începând cu anul 2020.

19.  Dovada solicitantului că este victimă a traficului de persoane (hotărâre judecătorească definitivă,

privind săvârșirea unei infracțiuni stabilite de Codul Penal art. 210, 211, 264 și 374 sau a tentativei la

una  din  aceste  fapte,  împotriva  solicitantului  sau  a  membrilor  familiei  acestuia).  Hotărârea

judecătorească defenitivă se depune o singură dată.

20. Adeverinţă privind găzduirea la data depunerii cererii într-o unitate de asistenţă socială cu cazare

dintr-o structură din municipiul Cluj-Napoca, care să prevadă perioada găzduirii de care a beneficiat și

din care să rezulte că aceasta este de șase luni consecutive și îndeplinită la data depunerii cererii - se

depune anual.
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