
Anexa 2  la H.C.L. nr. 580/2021 

 

LISTA ACTELOR CARE ÎNSOŢESC CEREREA DE SOLICITARE A UNEI LOCUINŢE SOCIALE 

 

1. Dosar 
  

2. Cerere tip, se va lua de la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială din cadrul DASO sau se 
va putea descărca de pe site-ul www.daso-oradea.ro 
 

3. Acte de identitate şi de stare civilă, în original şi fotocopie: carte/buletin de identitate pentru 
persoanele cu vârstă mai mare de 14 ani, certificate de naştere pentru minorii sub 14 ani, certificat 
de căsătorie, sentinţă de divorţ (după caz) 
 

4. Acte doveditoare din care să rezulte că titularul are în întreţinerea sa alte persoane şi actele de 
identitate ale acestora 
 

5. Acte doveditoare a veniturilor obţinute de solicitant şi membrii familiei: 
- adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net lunar realizat în ultimele 12 luni, 

anterior lunii în care se depune cererea (pentru toate persoanele din familie angajate),  
- cupon de pensie,  
- cupon de şomaj sau adeverinţă AJOFM (după caz),  
- adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor, privind 

veniturile realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal 
constituite (convenţii civile, PFA, drepturi de autor, dividende, participaţii sau altele asemenea),  

- declaraţie notarială pentru persoanele majore care nu realizează venituri 
 

6. Declaraţie notarială, dată de solicitant cât şi de membrii familiei de grd. I al acestuia care locuiesc 
şi gospodăresc împreună, din care să reiasă faptul că: 
a. nu deţin in proprietate sau coproprietate o locuinţă 
b. nu a deţinut in proprietate sau coproprietate o locuinţă pe care a înstrăinat-o după 1 ianuarie 

1990 
c. nu a pierdut, sub o forma sau alta ori din culpa lui dreptul contractului de locuinţa  după 1 

ianuarie 1990 
d. nu a beneficiat de sprijinul statului in credite, subvenţii ori alte facilităţi pentru realizarea de 

locuinţe ori alte investiţii imobiliare 
e. nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, construită prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe sau în proprietatea privată a unei unităţi administrative teritoriale din 
România. 
 
 
 
 



 
7. Acte doveditoare a situaţiei locative (în original şi fotocopie):  

a. Pentru persoanele care locuiesc cu chirie în imobile ce aparţin fondul locativ - titularul cererii 
va depune declaraţie pe propria răspundere privind situaţia locativă actuală. 

b. Contract de comodat, contract/convenţie de închiriere sau adeverinţă eliberată de Direcţia 
Patrimoniu Imobiliar pentru persoanele cazate în centrul „Dignitas” sau în căminele aflate în 
administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, dotate cu camere individuale şi utilităţi comune. 

c. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a 
Legii nr. 501/2002, dacă este cazul (de ex. proces verbal de evacuare întocmit de un executor 
judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că aţi părăsit locuinţa); 

d. Dovada faptului că imobilul în care locuieşte solicitantul împreună cu familia, a fost restituit 
foştilor proprietari. 

 
8. Acte doveditoare a situaţiei medicale (dacă este cazul):  

- Pentru persoanele încadrate în gradul 1 sau 2 de handicap/invaliditate – certificatul de 
încadrare în grad de handicap/invaliditate 

- Adeverinţe medicale privind starea de sănătate pentru titular şi membrii familiei acestuia, iar în 
cazul în care titularul sau un membru al familiei, suferă de una din bolile prevăzute în Anexa 
nr. 2 al OUG nr. 40/1999 care necesită atribuirea unei camere în plus, va prezenta certificat 
medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul specialist şi de 
conducătorul acestei instituţii 
 

9. În cazul în care o persoană face parte din următoarele categorii, va prezenta în original şi fotocopie 
actele doveditoare, după caz: 
a. Pentru tinerii proveniţi din centre de ocrotire socială – adeverinţă de la instituţia de unde 

provine 
b. Pentru veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum 
şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite – acte care să 
ateste calitatea de beneficiar al acestor prevederi legale. 
 

10. Alte acte considerate necesare de către solicitant. 

 
 
 
Notă:  actele se prezintă atât în fotocopie cât şi în original, pentru certificarea copiilor cu ştampila „conform 
cu originalul”. Familiei fiecărui solicitant i se va întocmi o anchetă socială, va fi depusă la dosar şi înmânată 
Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe construite pentru tineri din 
fondurile ANL aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar împreună cu cererea şi actele 
doveditoare.  

 


