
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE SOLICITAREA A 
UNEI LOCUINTE PENTRU  TINERI,  

 CONSTRUITE PRIN A.N.L. 
 

 Cerere  în care să se explice  situaţia locativă : 

 pentru persoanele tolerate în spaţiu :   
a) - copie act de proprietate al persoanei care tolerează familia 

titularului cererii şi numărul de persoane care locuiesc efectiv 
în locuinţă pentru determinarea suprafaţei/locatar sau membru 
de familie al solicitantului ; 

    - copii acte de identitate ale persoanelor care locuiesc 
împreună,  la adresa unde este tolerată familia titularului de cerere ;  

  b) în cazul în care din actul de proprietate nu reiese explicit 
suprafaţa locuinţei, se va prezenta certificat fiscal eliberat de Direcţia 
Economică a Primăriei municipiului Buzău din care să rezulte 
suprafaţa locuibilă  deţinută ; 

 pentru persoanele care locuiesc cu chirie : copie de pe contractul 
de închiriere ; 

 Copie legalizată de pe act de identitate şi act de naştere pentru titularul 
cererii, precum şi copie act identitate soţ/soţie ( nelegalizată). 

Condiţia impusă : titularul cererii trebuie să fie major şi în vârstă 
de pană la 35 ani la data repartizării locuinţei. 

 Declaraţii autentificate la notariat, atat pentru titularul cererii, cat şi pentru 
soţie/soţ ( sau alţi membrii majori din familie) din care să rezulte că nu deţin 
şi nu au 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 
municipiul Buzău. 

 Pentru titularul  cererii : adeverinţă de la locul de muncă, însoţită de o 
copie de pe carnetul de muncă completat la zi, cu condiţia ca locul de 
muncă să fie în raza teritorială a Consiliului Local al municipiului Buzău,  cu 
menţiunea venitului lunar brut realizat.  

 Acte doveditoare cu venitul brut lunar realizat de ceilalţi membrii de 
familie. (soţ/soţie, copii) 

 Copie certificat căsătorie; 
 Copie certificat naştere copii; 
 Copie de pe diploma ultimelor studii absolvite, pentru ambii soţi ; 
 Acte doveditoare privind starea de sănătate, în cazul în care necesită 

însoţitor sau o cameră în plus. 
 Acte doveditoare pentru situaţii sociale deosebite: tineri proveniţi din 

case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani sau tineri care au adoptat 
sau adoptă copii. 
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