
Anexa 2  la Hotărârea nr.157 din 9 iunie 2006  
a Consiliului Local al Municipiului Arad 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
pe Lista de prioritate la locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe - 2006 

 
 
Subsemnatul/a…………………………………………………………………………………………...……, 
domiciliat/ă în ……………………………, cu viză de flotant în ……………………………………………, 
str. ………………………………………………………………………...……, nr. ……, bl. ……, ap. ……, 
telefon nr. ……………….....……, având actul de identitate seria ……….… nr. ……………………...……, 
eliberat de ........... ………………………………………, cu locul de muncă la …………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………, 
telefon__________________şi telefon_________________________, solicit o locuinţă cu _____ camere. 
Suprafaţa locuibilă a locuinţei ocupate _______________ 
Numărul de persoane care ocupă efectiv această locuinţă _____________________________________ 
Numărul de înregistrare de la înscrierile precedente pentru locuinţele ANL 
___________________________________________________________________(cu începere din  2003). 

Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realităţii. Am luat la 
cunoştinţă că orice declaraţie falsă atrage de la sine neacordarea repartiţiei sau anularea ei. Declar că după 
înscrierea pe Lista de prioritate nu voi cere schimbarea numărului de camere solicitate. 

 
Arad, la data ………………………   Semnătura…………………………… 

 
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 (so ţ, 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 fo ştilor 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  
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! 


