R O M Â N I A
J U D E Ț U L I L F OV
PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEȘTI

CERERE,
Subsemnatul ……………………………………… , născut la data de ………………... în
localitatea …………………………, cu domiciliul în ………………………………………
……………………………………………………….. îndeplinesc condițiile prevăzute de
Legea Nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală.
Solicit atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe
proprietate personală, pe durata existenței construcției.
Mă oblig să încep construcția nu mai târziu de un an de la data atribuirii terenului și să o realizez
cu respectarea prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Anexez următoarele documente justificative:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Copie de pe certificatul de naștere
Copie de pe actul de identitate, titular și soție
Certificat de căsătorie
Certificat naștre copii
Certificate de handicap
Adeverință de salariat (dovada veniturilor)
Declarația pe propria raspundere că nu dețin sau că nu am deținut în proprietate o
locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe

h) Declaratația părinților mei, pe propria raspundere, că nu dețin sau că nu au deținut
în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul
urban și 5000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul;
Declar că am luat la cunoștință de prevederile art 292 din Codul Penal1
Data,

Solicitant,

________________________

______________________

1

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se
referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă.
1.a) au vârsta intre 18 si 35 ani;
b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală,
atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi
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