
Cerinţe minimale privind documentele justificative pentru întocmirea dosarului de înscriere. 
  
 În funcţie de situaţia specifică fiecărui solicitant,  se vor depune într-un dosar plic următoarele acte: 
1. copie după buletinele membrilor de familie (soţ, soţie, copii; inclusiv părinţii soţilor, dacă solicitantul 

locuieşte cu părinţii săi; să se vadă fotografia si ultimul domiciliu înscris în buletin). 
2. copie după certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani. 
3. copie după certificatele de naştere ale copiilor înfiaţi de către solicitant. 
4. copie după contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului (valabil 

pentru anul în curs). 
5. copie după contractul de închiriere/vânzare-cumpărare a locuinţei părinţilor sau al persoanelor care vă 

tolerează în spaţiu, pentru solicitanţii care locuiesc la părinţi sau sunt toleraţi în spaţiu. 
6. copie după certificatul de căsătorie 
7. copie după sentinţa de divorţ definitivă 
8. copie după certificatul de persoană cu handicap  
9. copie de pe cartea de muncă actualizată (completată la zi). 
10. adeverinţă de venit pentru fiecare membru major al familiei solicitantului,  precum şi cupoane de 

pensie, cupoane de ajutor social, cupoane de şomaj etc. 
11. copie după sentinţa definitivă de evacuare din locuinţă naţionalizată şi redobândită de foştii 

proprietari sau, după caz, notificarea; 
12. dovada trecerii imobilului din administrarea statului în administrarea foştilor proprietari (înştiinţare de 

la SC RECONS SA sau de la Primărie, după caz.) 
13. copie după actele medicale pentru solicitanţii/membrii de familie suferinzi de boli cronice, după cum 

urmează: 
1. Tuberculoză:- tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară, în evidenţă activă la dispensarul antituberculos, 2. 
Supuraţii bronho-pleuro-pulmonare cronice, bronşite supurate, bronşectazii supurate, abcese pulmonare, emfizeme 
fistulizate, astmul bronşic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali. 3. Insuficien ţă respiratorie: - insuficienţă 
respiratorie cronică manifestă, cu dispnee, cianoză, reducerea capacităţii vitale sau a VEMS sub 50%, 4. Afecţiuni 
cardiovasculare:- cardiopatie ischemică cronică dureroasă (angină pectorală, sindrom intermediar, infarct 
miocardic), cu semne clinice sau/şi EKG;- insuficienţă cardiacă cronică manifestă;- sindrom de ischemie periferică 
cronică cu tulburări trofice, 5. Insuficienţă renală cronică cu retenţie azotată, 6. Ciroză hepatică cu encefalopatie 
cronică., 7. Poliartrită cronică evolutivă şi spondilartrită anchilozantă cu invaliditate motorie accentuată. 8. 
Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizată, dermatomiozită, poliarterită nodoasă) 
cu grad avansat de invaliditate, 9. Boli cutanate: bolile cronice ale pielii cu secreţii abundente: pemfigus, 
pemfigoide, boala Duhring;  -genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii 
ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice, 10. Boli neurologice:- boli neurologice cu invalidităţi 
motorii mari sau cu tulburări sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifestă, manifestări 
distonice accentuate, epilepsie cu tulburări psihice interaccesuale sau cu crize frecvente, nevralgie trigeminală 
esenţială,  coree cronică, encefalopatii cronice infantile. 11. Boli psihice: psihoze cronice, periodice sau procesuale 
(psihoză maniaco-depresivă, schizofrenie, deliruri cronice), psihoze involutive depresive, paranoide, demenţe 
organice: senilă, arterosclerotică, posttraumatică,  nevroze grave şi prelungite fobice, obsesive sau isterice, 
psihopatii grave sau cu decompensări frecvente. 12. Boli canceroase: tumori maligne ulcerate cu secreţii abundente 
sau fetide, neoplazii maligne în stadii avansate, neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante, hemopatii 
maligne cu evoluţie îndelungată. 13.Boli complicate cu: incontinenţă cronică de fecale sau de urină, fistule 
(digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secreţii abundente şi fetide, anus contra naturii, 14.Boli infirmizante ale 
aparatului locomotor cu imobilizare la pat.,  15. Marii mutilaţi, 16.Pensionarii de invaliditate gradul I. 
14. copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială. 
15. copie după sentinţa definitivă de adopţie pentru solicitanţii care au înfiat un copil. 
16. copie după actele de studii. 
17. declaraţie notarială potrivit căreia titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia-soţ/soţie, 

copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia,  trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă 
locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie proprietate de stat, 
proprietate a municipiului Arad sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Arad. 

 
Informaţii utile: 
1. Anunţăm solicitanţii de locuinţe A.N.L. că dosarele incomplete nu sunt preluate, sau dacă solicitanţii 

nu îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă aprobate de lege. Pentru a evita orice neplăcere,  
verificaţi-vă dosarul de înscriere înainte de a veni la înscriere! 

2. Vă rugăm să nu faceţi corecţii sau ştersături pe pagina conţinând criteriile de calculare a punctajului! 
 


