
Anexa 1 

C E R E R E

 Subsemnatul  ......………………………………………,  nascut  la  data  de

………………........  in  localitatea  .………………......,  cu  domiciliul  in  .

………………………………...…………………………………………………….,  indeplinesc

conditiile  prevazute  de  Legea  nr.  15/2003  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru

construirea unei locuinte proprietate personala.

    Solicit atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de ....…….. (intre 250-400

mp) pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pe durata existentei constructiei.

    Ma oblig sa incep constructia pana la data de .....………………..., dar nu mai tarziu de un

an  de la  data  atribuirii  terenului,  si  sa  o  realizez  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare.

    Anexez urmatoarele documente justificative:

 - copia xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este

cazul);

 - copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este

cazul);

 - copie xerox de pe  certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 -  declaraţia  solicitantului,  (declaraţia  soţului  /  soţiei,  după  caz)  pe  propria

răspundere, ca nu deţine sau ca nu a deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat

construirii unei locuinţe;

 - declaraţia prin care solicitantul (respectiv soţul / soţia, după caz) prin care ia la

cunoştinţă şi se angajează să respecte prevederile prezentului regulament prin art .28 din

prezentul Regulament;

-  declaraţia  părinţilor  solicitantului  pe propria  răspundere,  că nu deţin  sau nu au

deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp, în mediul

urban şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat;

    Declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 292 din Codul penal.

   Data ........................                                                Solicitant,...................



Anexa 2 

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul  _____________________________  domiciliat  in

_________________ cunoscînd sancţiunile prevăzute în art. 292, Cod Penal, cu privire la

declaraţii  nesincere  date  în  faţa  autorităţilor  de  stat,  pe  proprie  răspundere  declar

următoarele:

__________Nu deţin sau ca nu am deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat

construirii unei locuinţe

__________Mă oblig ca în termen de trei luni de la data preluării terenului să împejmuiesc

parcela atribuită; 

__________Mă oblig ca în termen de un an de la data preluarii terenului, să încep lucrările

de construire (conform datei comunicate prin Procesul verbal de începere a lucărilor depus

la Primăria Oraşului Sânnicolau Mare); 

__________Mă oblig ca în decurs de patru ani de la data preluarii terenului, să obţin de la

Primăria Oraşului Sânnicolau Mare, Autorizaţia de luare în folosinţă definitivă a locuinţei

edificate pe parcela atribuită;

__________Mă  oblig  să  respect  prevederile  Regulamentului  pentru  repartizarea

suprafeţelor de teren, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, de către tineri

cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, conform prevederilor Legii 15/2003 şi  consimt să

renunţ fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără pretenţii de despăgubire, la terenul

atribuit dacă nu respect obligaţiie ce-mi revin conform Regulamentului sus menţionat.

__________Totodată, în situaţia în care nu respect prevederile prezentului  angajament,

consimt la rezilierea Contractului de comodat pentru terenul atribuit în baza Legii 15/2003.



Anexa 3 

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul  _____________________________  domiciliat  in

_________________ cunoscînd sancţiunile prevăzute în art. 292, Cod Penal, cu privire la

declaraţii  nesincere  date  în  faţa  autorităţilor  de  stat,  pe  proprie  răspundere  declar

următoarele:

__________Nu deţin sau ca nu am deţinut în proprietate un teren în suprafaţă mai

mare de 500 mp, în mediul urban, şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în

care este situat;




	C E R E R E

