Criterii de acces in locuinţă ANL :
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată
închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data
depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36
de luni de la împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să
nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie
beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a
unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară
activitatea, în localitatea Medias.
Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi
ale celorlalţi membri majori din familia acestuia

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în
localitatea Medias.
Nota:
In conformitate cu Art.15 alin.(2) si (9)din HG.nr.962/27.09.2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare :
lista de prioritati se intocmeste sau se reface anual numai in cazul in care in anul respectiv urmeaza sa
se finalizeze si sa se repartizeze locuinte noi pentru tineri, destinate inchirierii si se aproba prin hotarare
a consiliului local .
Intrucât in anul 2018 nu au fost finalizate locuinte noi pentru tineri in vederea inchirierii,
locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează în
ordinea crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de locuinţă, solicitanţilor care au
înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) şi care îndeplinesc criteriile de acces
adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (7) din HG.962/2001.

Pentru inscriere in baza de date in vederea obtinerii unei locuinte ANL:
- cerere tip (care se gaseste la Centrul de informare cu Cetatenii)
- copie Carte de identitate

Documentele necesare promovarii proiectului de hotarare pentru repartizarea unei
locuinte ANL:
Adeverinta de la locul de munca din Municipiul Medias a titularului cererii si
sot/sotie, cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni
-

-

declaraţie notarială a titularului cererii si sot/sotie ca nu au dobândit o locuință în
proprietate si/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ teritoriale
sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea Medias.
Copie Carte identitate,copie certificat de nastere ( pentru titularul cererii si membrilor din
familie)

Copie dupa ultimul act de studii
Copie dupa Certificat de handicap (daca este cazul)

Pentru prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele ANL
sunt necesare urmatoarele documente :
-

Cerere de prelungire a contractului de inchiriere

-

Adeverinte de la locul de munca pentru fiecare membru al familiei care realizeza
venituri, cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni

-

copii dupa CI ale titularului de contract, sotiei/sotului si ale copiilor peste 14 ani
certificat fiscal eliberat de Directia Fiscala Locala din care sa rezulte plata la zi a datoriilor la
bugetul local
adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte faptul că titularul de contract locuieşte
cu familia in locuinţa repartizată, numărul de persoane înscrise la întreţinere precum şi faptul
că nu înregistrează datorii la plata întreţinerii;
declaraţie notarială pentru toate persoanele majore înscrise în contract că nu au dobândit
o locuință în proprietate si/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii
administrativ teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea in care
detine locuinta actuala.
Pentru copii majori care sunt cuprinsi intr-o forma de invatamant, adeverinte de la
unitatea scolara pe care o frecventeaza

-

-

-

certificat de incadrare in grad de handicap grav si accentuat, valabil (daca este
cazul)

In situatia in care au intervenit modificări în situatia familială , se solicita anexarii
cererii de acte doveditoare (copie certificat nastere copil, copie certificat casatorie, copie sentința
de divort-cu atribuirea beneficiului contractului de închiriere, copie certificat de deces,copie
certificat de handicap etc).

