
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ 

ANUNŢĂ 

 

Solicitanţii de locuinţe ANL destinate închirierii pentru tineri / familii de tineri  că în perioada 

07.02.2022 - 31.03.2022 să depună sau să actualizeze dosarele înregistrate la Primăria municipiului 

Piatra-Neamț. Dosarele vor conține următoarele documente: 

- adeverinţă de la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Piatra-Neamţ din care să rezulte faptul 

că solicitantul şi soţul/soţia nu deţin locuinţă proprietate; 

-  declarați autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți 

membri majori din familia acestuia, în care să se specifice că nu deține și că nu a deținut altă locuință 

în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a 

unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Piatra-

Neamt; 

- confirmare de la asociaţia de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază 

împreună cu solicitantul; 

- copie după contractul de închiriere, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie; 

- copii după actul de identitate al solicitantului și al soțului/soției; 

-  copie după certificatul de naștere al solicitantului; 

- copie după certificatul de căsătorie al solicitantului; 

-  copii după certificatele de naștere ale copiilor; 

-  copie după diploma ultimei unități de învățământ absolvite a solicitantului;  

- adeverinţe de salarizare  a solicitantului și a soțului/soției, în care să fie specificat venitul net; 

-  adeverințe medicale pentru persoanele cu handicap și invalizii de gradul I și II; 

-  copie după hotărârea definitivă de divorț și partaj (dacă este cazul); 

-  adeverință care să dovedească faptul cp solicitantul sau soâul/soția a fost asistat al unui centru 

de plasament (dacă este cazul). 

  

Menţionăm că aceste documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea 

de priorităţi a solicitanţilor de locuinţe ANL destinate închirierii. 

Documentele mai sus menţionate se vor depune la sediul Primăriei Piatra-Neamţ, la cam.20 – 

Direcția Tehnică, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30, respectiv vineri între orele 8.00-

14.00. 

 

 

 


