Acte necesare pentru prelungirea contractelor de închiriere – locuințe în
regim A.N.L.

- Cerere tip prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere;
-Copie contract de închiriere pentru care se solicită prelungirea;
– Copie carte identitate pentru titularul de contract precum şi pentru membrii familiei cu vârsta
peste 14 ani;
– Copie certificat de handicap grav sau accentuat (dacă e cazul);
– Copie certificat de naştere copii (dacă e cazul);
– Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);
– Copie certificat de deces, copie hotărâre de divorţ definitivă și irevocabilă certificat de
divorț (dacă e cazul);
– Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de atribuire a beneficiului contractului de
închiriere (dacă e cazul);
– Copie hotărâre judecătorească încredinţare minor definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul);
– În cazul persoanelor care figurează în contract şi se cere de către titularul contractului de
închiriere excluderea din fişa locativă, este necesară o declaraţie notarială din partea celui care
urmează a fi scos, precum că este de acord cu acest lucru şi înţelege că renunţă la eventualitatea
atribuirii beneficiului contractului de închiriere;
– Declaraţie notarială pe propria răspundere, din partea tuturor membrilor majori trecuți în
contractul de închiriere, din care să rezulte că nu dețin, nu au deținut locuință proprietate
personală, nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului
în obținerea de credite pentru realizarea de locuință și nu dețin în calitate de chiriaș o altă
locuință construită din fondurile statului;
– Certificat de atestare fiscală emis de către orașul Săveni din care să rezultă că nu deţine bunuri
imobile, pentru toți membrii majori trecuți în contractul de închiriere și că este achitată chiria
la zi.
– Adeverință din care să rezulte că nu înregistrează debite la utilități.

CERERE PRELUNGIRE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINŢĂ A.N.L.

Domnule Primar,

Subsemnatul(a)_______________________________născut(ă)
la
data
de
________________
CI
seria______,
nr.__________________eliberată
de
S.P.C.L.E.P.________________
la
data
de
________________CNP
________________________________,
cu
domiciliul
în
_______________,
str.____________________________, nr.________,bl.________, ap.______, judeţul
_________________, vă rog să-mi aprobaţi prelungirea pe o perioadă de un an, contractul de
închiriere pentru locuinţa ANL, situată în _________________Bl._____, sc._____,
etaj_____ap._____, judeţul__________ unde locuiesc împreună cu _____persoane înscrise în
contractul de închiriere.
De asemenea, mă oblig ca în termen de 30 de zile să aduc la cunoştinţă orice schimbare
apărută în situaţia familiei mele( componenţă, încadrarea în continuare în prevederile legislaţiei
în vigoare - dobândirea unei locuinţe).
Alte menţiuni:____________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Telefon de contact:______________________

Data
__________________

Semnătura
___________________

