
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

la locuinţele construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………… 

domiciliat/ă în ………........., cu viză de flotant (dacă este cazul) în 

……………................., str. ……………………………, nr. ……, bl. ……, ap. ……, 

telefon nr. …………………...., având actul de identitate seria ……... nr. 

………………......., eliberat de ...........………………………………, cu locul de muncă 

la…………………………………………………………………...,  solicit o locuinţă 

ANL 

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.  

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

 
Notă: 

 

1. Toate câmpurile din formular sunt obligatorii; 

2. Anexat prezentului formular se va elibera şi lista cu actele necesare de depus în completarea cererii; 

3. Actele necesare se depun într-un dosar plic la sediul Primariei Municipiului Arad, cam 5, iar actele 

care nu  se depun în original se vor depune în copie legalizată; 

4. Anunţăm solicitanţii de locuinţe A.N.L. că dosarele care nu conţin acte doveditoare la unul dintre 

criteriile de punctaj, nu vor fi punctate, iar dosarele a căror solicitanţi nu îndeplinesc criteriile de acces 

la locuinţă, aprobate de lege, vor fi respinse. Pentru a evita orice neplăcere,  verificaţi-vă dosarul de 

înscriere înainte de a-l depune! 

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

„NOTĂ DE INFORMARE” 

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 

Vă facem cunoscut faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor 

prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice 

locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție 

și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă 

la sediul instituției. 
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