
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
(conform pct. 3 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 583/2021)

Pentru persoanele cu dublă cetățenie

Subsemnatul..............................................................,  CNP...................................,  cu  domiciliul

în  municipiul  ........................,  strada.............................,  numărul........,  scara.......,  etaj......,

apartament.......,  județul...............,  posesorul  cărții  de  identitate  seria  .......  nr.  ....................eliberată

de ........................................,  la  data  de......................,  valabilă  până la  data  de................,  pe propria

răspundere , cunoscând consecințele legale ale falsului în declarații prevăzut și pedepsit de art. 326

alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 28/2020 declar următoarele:

Nu ocup şi nu am 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 am deţinut, nu deţin şi nu am 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  am deţinut  şi  nu  am înstrăinat  o  suprafaţă  de  teren  construibil intravilan  pe

teritoriul României, după 1.01.1990;

Nu am deţinut, nu deţin şi nu am înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul

României după 1.01.1990;

Nu am beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

Nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza

legilor speciale.

         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.

Dau prezenta declarație pentru a servi la Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru solicitarea

unei locuințe sociale.

                        DECLARANT:                                                                                       Semnătura

                   Numele și prenumele

                                                                                                                                                Data

       



 


