
 

CERERE  

pentru solicitarea de locuinţă 

 

 Subsemnatul__________________________________ posesor al B.I./C.I. 

Seria _____ Nr. ____________ eliberat de ____________________________ 

domiciliat în ________________________________________________________ 

prin prezenta solicit o locuinţă pentru tineri, destinată închirierii în municipiul 

Alba Iulia, declarând următoarele: 

 

 1. Situaţia locativă actuală 

    1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat  

    1.2. Tolerat în spaţiu  

    1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în 

    spaţiu): - mp/locatar - 

    a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv 

    b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv 

    c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv 

    d) mai mică de 8 mp 
  

  2. Starea civilă actuală 

    2.1. Starea civilă: 

    a) căsătorit 

    b) necăsătorit 

    2.2. Nr. de persoane în întreţinere: 

    a) Copii 

    - 1 copil  

    - 2 copii  

    - 3 copii 

    - 4 copii 

    - > 4 copii 

    b) alte persoane, indiferent de numărul acestora 
 

 3. Starea de sănătate actuală 

    Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în 

întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus  

     

 4. Vechimea cererii solicitantului 

    4.1. până la 1 an 

    4.2. între 1 şi 2 ani  

    4.3. între 2 şi 3 ani  

    4.4. între 3 şi 4 ani  

    4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 

     



5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională 

     5.1. fără studii şi fără pregătire profesională 

     5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu   specializare la 

locul de muncă  

     5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu  specializare la locul 

de muncă  

  5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau  profesionale de 

specialitate şi/sau prin studii superioare de  scurtă durată  

    5.5. cu studii superioare 

  

 6. Situaţii locative sau sociale deosebite 

    6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au   împlinit 18 ani  

    6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii  

    6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate 

 

         7. Venitul mediu net lunar/membru de familie: 

    7.1. mai mic decât salariul minim pe economie 

    7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu  

 net pe  economie 

   

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate 

conform Regulamentului  European nr. 679/2016 privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

 

Alba Iulia, ____________________ 

 

         Semnătura, 

 

 

 

 

Nr. telefon: 

 

e-mail : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


