
    

                                                 România - Județul Tulcea 

                                   MUNICIPIUL TULCEA 

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE  

                                   PATRIMONIU TULCEA 

      
 

ÎN ATENȚIA  

SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚE ANL 

 
                Solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite prin Agenția 

Națională de Locuințe sunt invitați la Registratura Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu Tulcea, str. Pugarilor nr. 2- Complex Piața Plugari, 

pentru completarea cererilor cu documentele justificative necesare evaluării dosarului. 

            Menționăm că aceste actualizări de documente sunt obligatorii în vederea 

stabilirii listei de priorități pentru anul 2021, pentru repartizarea a șase locuințe rămase 

vacante (două apartamente și patru garsoniere). 

           Dosarele se depun până la data de 16 iulie 2021, între orele 8:00-16:00 și 

trebuie să cuprindă obligatoriu și integral următoarele documente: 

 

▪ Cerere; 

▪ Copie după cartea de identitate pentru toţi membrii de familie 

majori; 

▪ Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul); 

▪ Copie după certificatele de naştere pentru copiii minori (dacă este 

cazul); 

▪ Documentele din care să rezulte  situaţia locativă actuală, suprafaţa 

locuibilă deţinută (contract de închiriere, copie cartea funciară a 

imobilului sau schiţa acestuia), precum şi numărul de membrii care 

au acelaşi domiciliu; 

▪ Adeverință de la Asociația de Proprietari, după caz, din care să 

rezulte numărul membrilor  care gospodăresc împreună cu 

solicitantul locuinței; 

▪ Declarație Notarială din care să reiasă că titularul cererii de locuință 

și ceilalți membri ai familiei acestuia soț/soție, copii sau alte 

persoane aflate în întreținerea acestuia nu dețin și nu au deținut o 

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 Tulcea; 

▪  Adeverinţă cu venitul net lunar realizat de titularul cererii  şi care să 

ateste faptul că acesta deţine loc de muncă în municipiul Tulcea; 

▪ Adeverinţe cu  venitul net realizat de soţul/soţia titularului și 

membrilor familiei care realizează venituri; 

 
 

 



▪ Dovada medicală valabilă (dacă este cazul) care să ateste că boala de 

care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei și necesită, 

potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus; 

▪ Copie după diploma de studii a titularului de cerere (ultima şcoală 

absolvită); 

▪ Copie dupa actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din 

instituţii de ocrotire social; 

▪ Copie dupa sentinţa definitivă de adopţie sau documentul care atestă 

faptul că adoptă copii (dacă este cazul); 

▪ Copie dupa documentul din care rezultă că solicitantul de locuinţă a 

fost evacuat din casa naţionalizată (daca este cazul). 

 

      NU se iau în considerare dosarele ale căror solicitanți au depășit vârsta de 39 ani. 

 

         În caz de neprezentare a documentelor solicitate, până la data limită menţionată, 

dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet şi nu va intra în discuţie la stabilirea 

listei de priorități. 
 

 

 

 

 

 

 

P. DIRECTOR, 
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