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ANUNT
nr. 124/12.07.2018 s-au aprobat criterille, structura pe
specialit8~ a membrilor comisiei sociaIe !iiiactele justificative ne~sare pentru stabil!rea ~rdinii de priori~ate
in solutlonarea cererilor
in repartizarea loeuintelor eonstnute de Agentla Na~on8la pent~ LOCU.In.t?
destinate inchirierii pentru tlnerl speclallstl din domenlul sinititii. astfel cum sunt acesna definlti/
rnentionati Tn prevederile legale Tnvigoare.
.
.. .
Solicitantii locuintelor construlte prin A.N.L. vcr trebui sa completeze dosarul cu documentele stabllite In
vederea analizarii indeplinirii conditiilor si criteriilor aprobate de COnsiliulJudetean Tulcea prin Hotararea
ConsiUuluiJudetean nr. 124/12.07.2018.
In vederea stabilirii ordinii de priorltate pentru anul 2018 cu privire la unitatile locative noi, situate in mun.
Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A ~i B in numar de 50 de unita1i, persoanele interesate vor depune
dosarele in vederea obtinerii unei locuinte cu chirie, in termen de 15 zOe lucratoars de la publiearea
anuntulul, respectiv pAna pe data de 07.08.2018 inclusiv, la registratura Consiliului Judetean Tulcea din str.
Pacli, nr. 20, mun. Tulcea.
Tn cazul medicilor ce urmeaza sa incheie contracte de munca cu Spitalul Juoetean de Urgen18Tulcea,
termenul de depunere a dosarelor in vederea obtinerii unai locuinte cu chirie este 30 noiembrie 2018.
Pentru consultarea documentelor puteti access anuntul de pe slte-ul www.cjtulcea.ro.
Pentru relatii suplimentare, va putetl adresa direct la sediul Consiliului Jude1eanTulcea, str. Pacli, nr. 20,
etajul 5, camera 5-05 sau la nr. de telefon 0240/502257, de luni pana joi intre orele 8:00 - 16:30 si vineri
intre orele 8.00- 14.00.
Lista actelor justificative neeesare pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluuonarea cererllor ~i Tn
repartizarea locuinlelor.
.
1. Cererea de loculntA efectuata individual ~iTnnume proprlu (pagII'Ia 2)
2. Copie de pe actul de identitate
3. Copii de pe certificatul de casstorie ~i, dupa caz, de pe cele de nastere ale copiilor, precum ~i alte
documente din care sa rezulte persoanele aflate in intretinere, altele decat copiii
4. Documente din care
reiasa situatla loeatlv8 a sollcltantului (cople contract de tnchiriere/ declaratia
notariala, in original, in situatla in care tltularul cererli este tolerat Tnspatiu, din care
rezulte ~i suprafata
locuibila detinuta (cu chiriel tolerat in spa,iu»
5. Cople documente din care sa rezulte nivetul de studii (diplome, licente etc.), calitatea de medici al~
speciali~ti in domeniul sanatatiil medic rezident, respectiv specialitatea in care se va pregati pe durata
reziden~atului,dupa caz.
6. Deelaratii pe propria raspundere, autentificate la notar public, ale titularului cererli ,I, dupa caz, ale
soliei/solului ~i ale celorlal~ membri majori din familia acestuia, din care sa raiasa ccl nu de~ne sau nu a
de~nut 0 alta locuinta in proprietate ~i/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinle cu chirie, proprietate de
stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unita~i in care i~i desfa~oara activitatea, tn
municipiul Tulcea.
7. Adeverin1ade la locul de munca pentru titularul cererii, in original, insotftS de 0 copie de pe carnetul
de muncs, dupa caz, din care
rezulte:
- cs titularul cererii de locuinla i!j>idesfa!j>oaraaetivitatea in munieipiulTulcea,
" vechimea in munccl
- speciallzareal ocupalia conform Clasificarii OcupaYilor din Romania in care este incadratl angajat
solicitantul,
- venitul net lunar
8. Adeverinla de la tocul de munca pentru sot! so~e, in original, din care sa rezulte:
- specializareal ocupatia conform Clasificc1rilOcupatiilor din Romania 1n care este tncadrat/ angajat
solicitantul,
.
- venitul net lunar
9. AdeverinW certificat medical, Tn original, in situalia in care solicltantul sau alt membru al familiei
acestuia afIat in intre~nere neeesita, potrivit legii, Tnsotitorsau 0 camera in plus
.
10. Documente autentificate din care sa rezulte situatii locative sau sociale deosebite, daca este cazul.
NOTE:
Cu exceptia documente/or pentru care este precizatfl depunarea Tn original ~i a deelarafiilor autentificate de

Prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea

,I

sa

sa

sa

notarol public. copiila acte/or mentionste mai sus se prezjnt~ Tncop;; lega/izeta sau 1nsotitede documenta/e origlnale
care sa vor certifie8 pentro "conformitate cu origina/ur de c~tre secretaru/ comisiei sociale.
•
Repartizarea locuinfe/or se va realiza 1n conformitate cu prevederile H. G. nr. 9621 2001 privind sprobarea
Nonn9lor metodologice pentru punarea in aplicare a prevederilor Leg;i nr. 15211998 privind infiintarea Agentiel
Na~onale pentru Locuinte. cu modific~rile fi/ complet~rlle ufterioare.
.

CERERE

privind atribuirea unei locuinl. constrult. d. Agenlla Nallonali pentru Locuinte
destinate inchlrlerii pentru tlnerl speclallstl din domenlul sanitilil
w

Subsemnatul/Subsemnata

.

domiciliatla

.

nascutla

la data de

posesor/posesoare

CNP

de

munca in localitatea

al CI seria

,nr

profesie

,

,cu

locul

,la

nr. tel:

.
va rog sa-mi aproban

, adresa de e-mail.

cererea de inchiriere a unui apartament de

de

camere, in blocul construit pe str. Spitalului

nr. 46A, Scara A §i B din Municipiul Tulcea, Judetul Tulcea.
Tn vederea inscrierii pe lista de prioritati pentru atribuirea unei locuinle sociale in regim
de Tnchlriere,depun urmatoarsle documente:
Copie de pe aetul de identitate
Copii de pe certificatul de cAsAtorie ~i, dupa caz, de pe eele de nastere ale copiilor, precum
si alte documente din care sa rezulte persoanele aflate in intretinere, altele decat copiii
Documente din care sa reiasa sltuatla locatlva a solicitantului (cople contract de tnchirierel
declaratia notariala, in original, in situ alia in care titularul cererii este tolerat in spa~iu, din care
sa rezulte
suprafata locuibila detinuta (cu chirieJ tolerat in spatiu))
DCopie documente din care sa rezulta nivalul de studil (diplome, licente etc.), calitatea de
medici altl speciali~ti Tn domeniul sanAtatiil medic rezident respeetiv spacialitatea Tncare se
~regati
pe durata rezldentiatulul, dupa caz.
.
L_Peciaratii pe propria raspundere, autentificate la notar public, ale titularului cererii !iii, dupa
caz, ale sotieilsotului ~i ale celcrlaltl membri majori din familia acestuia, din care
reiasa ca
nu detina sau nu a deli nut 0 alta locuin18 Tn proprietate ~iJsau sa nu fie benaficiarul unai alte
loculnte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unit2tu administrativ-teritoriale sau a unitiltu
Tn care t~1desfa§oanl aetivitatea, Tn municipiul Tulcea.
[JAdeverinla de la locul de rnunca pentru titularul cererii, in original, inso,i18 de a copie de pe
cametul de munca, dupa caz, din care sa rezulte:
- ca titularul cererii de locuinta i~i desfa~ara activitatea In municipiul Tulcea,
- vechimea in munca
- specializareal ocupate conform ClasificArii Ocupatiilor din Romania in care este
incadratl angajat solicitantul,
- venitul net lunar.
[JAdeverinta de la locul de rnunca pentru soli sotle, Tnoriginal, din care
rezulte:
- specializareal ocupatia conform ClasificArii Ocupa1iilor din RomAnia in care este
Tncadratl angajat solicitantul,
- venitul net lunar.
[JAdeverintill certificat medical, in original, in situatia in care solicitantul sau alt membru al
familiei acestuia aflat in Tntretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau 0 camera Tnplus
DOocumente autentificate din care sil rezulte situatii locative sau sociale deosebite, daca
este cazul.
Alte documente
.
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Dosarul cu aetele depuse, contine un numar de
file (inclusiv prezenta cerere).
Declar pe propria raspundere ca datele inscriBe in prezentul formular corespund
realitatii.
Data

..

Semnatura

.

