PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ
ANUNŢĂ
solicitanţii de locuințe sociale ca, în perioada 23.05.2022 – 24.06.2022, să depună sau să actualizeze
dosarele înregistrate la Primaria municipiului Piatra-Neamț. Dosarele vor conține următoarele
documente:
- Cerere tip;
- Acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);
- Acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind
domiciliul minorului etc.);
- Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de
familie (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire
indemnizație/stimulent de inserție pentru creșterea copilului etc.);
- Certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;
- Contract de închiriere (înregistrat la ANAF, pentru cei care locuiesc cu chirie într-o locuință
proprietate privată);
- Adeverinţă de la asociaţia de proprietari din care să reiese suprafața utilă a construcției și
numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;
- Certificate medicale care să ateste încadrarea în grad de handicap sau gradul de invaliditate;
- Acte de studii ale solicitantului;
- Certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;
- Decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor
Decretului-Lege nr. 118/1990 republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie
1989;
- Documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;
- Declarație notarială a solicitantului și ale soției/soțului cu următorul conţinut:
- nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanță;
- nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
- nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru
realizarea unei locuinţe;
- nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă aflată în proprietatea/administrarea
Municipiului Piatra-Neamț;
- nu realizează alte venituri decât cele prezentate în dosar;
- numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, cât și suprafața utilă a
imobilului în care locuiește familia la data depunerii dosarului;
- alte acte considerate necesare.
Menţionăm că aceste documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea
de priorități a solicitanților de locuințe sociale 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.

