
 
Domnule Primar 

 
 Subsemnata/Subsemnatul………………………………………………..…, domiciliat(ă) în 
Bucureşti, sectorul 2, str. ………………………..…………….., nr. …….., bl. …….., sc. ……., et. ……, 
ap. ……….., vă rog a-mi aproba cererea pentru atribuirea unei locuinţe în baza Legii locuinţei nr. 
114/1996, în vederea includerii pe listele de priorităţi, la locuinţă socială / locuinţă în vederea 
contractării cu ………… camere. 
 Sunt (ne)căsătorit; divorţat(ă); văduv(ă) familia fiind compusă din următoarele persoane : 
….……..…….……………………….……………………………………………………….……. 
 Locuinţa de mai sus este proprietatea …………………………………. şi la aceeaşi adresă 
locuiesc împreună cu următoarele persoane: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….……………………… 
 Menţionez că locuinţa a fost retrocedată la data de ………….., fostului proprietar 
………………….. şi sunt în pericol de evacuare / am fost evacuat. 
 Anexez alăturat actele solicitate: 
a) copie act de identitate pentru soţ, soţie, copii cu vârsta peste 14 ani, alte persoane aflate în întreţinere;  
b) adeverinţă de la poliţie, pentru solicitant și soţ/soție (după caz), din care reiese data stabilirii 
domiciliului în Sectorul 2; 
c) copie certificate de naştere copii minori; 
d) copie certificat de căsătorie, copie sentinţă de divorţ sau copie certificat de deces al soţului/soţiei (după 
caz); 
e) adeverinţă, în original, privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni de către solicitant, soţ/soţie și 
copiii majori sau talon pensie sau declaraţie notarială privind faptul că nu am realizat şi nu realizez 
venituri, pentru solicitant și celelalte persoane din familie aflate în aceeaşi situaţie (după caz); 
f) copie adeverinţă privind vechimea în muncă sau copie carte de muncă sau copie decizie de pensionare 
pentru solicitant și soț/soție (după caz); 
g) declaraţie notarială privind faptul că nu am deţinut şi nu am înstrăinat o locuinţă pentru solicitant și 
soț/soție (după caz); 
h) copie act de proprietate sau copie contract de închiriere pentru locuinţa unde am domiciliul stabil (după 
caz); 
i) copie sentință civilă privind restituirea imobilului și dispoziția emisă de Primarul General privind 
retrocedarea (dacă este cazul); 
j) copie proces - verbal de evacuare întocmit de Executorul Judecătoresc (dacă este cazul);  
k) copie certificat medical care atestă gradul de handicap, în termen valabil, pentru solicitant sau pentru 
unul din membrii familiei (dacă este cazul); 
l) copie acte studii solicitant și soţ/soţie; 
 
 Vă mulţumesc. 
 
  Data ………………….    Semnătura 
                   ………………………………… 
telefon: 
 Cunosc faptul că lista de prioritate se stabileşte anual, conform legii şi că poziţia pe care mă 
situez în ordinea de prioritate se modifică de la an la an. 
 
 

Prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform prevederilor 
Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date) de către Primăria Sectorului 2 din București și instituțiile abilitate. 
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