
 
 
 
 

Nr.  14.242/08.10.2019 

 

 

ANUNŢ 

1. Informaţii generale privind locatorul: UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ, Str. Ştefan cel Mare, nr.62, TÂRGU-
NEAMŢ, cod 615200, jud. NEAMŢ, tel: 0233/790245; 790305, fax 0233/790508, e-
mail tgnt@primariatgneamt.ro 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: Locuinta + teren apartinand 
domeniului privat al orasului Targu-Neamt, str. Marasesti, nr. 102, Targu- Neamt ; 
 
3. Inainte de depunerea dosarelor se recomanda vizualizarea locuintei. 

 

4. Dosarul trebuie sa cuprinda:  
 a. adresa (cerere) de inaintare dosar cu opis documente justificative depuse  
 b. copie dupa act de identitate pentru toti membrii familiei cu acelasi domiciliu 
 c. copie dupa certificat nastere pentru minori  
 d. copie dupa certificatul de casatorie sau sentinta divort si sentinta de incredintare 
copil  
 e. adeverinta de venit, cupoane de pensie, adeverinta ajutor social si/sau alte forme 
legale de venit - din care sa reiasa venitul lunar net pe ultimele 12 luni ale membrilor 
familiei solicitante 
 f. declaratie pe propria raspundere pentru persoanele majore ca nu realizeaza venituri 
 g. declaratie  pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca  ,,nu a detinut si nu 

detine in proprietate o locuinta, nu a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, 

nu a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei 

locuinte si nu detine in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat’’. 

 h. documente justificative privind suprafata locuibila (contract de inchiriere, contract 
vanzare-cumparare, certificat fiscal etc.)  
 i. declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa vechimea domiciliului in orasul 
Targu-Neamt 
 j. acte studii solicitant  



k. acte doveditoare pentru solicitantii care se incadreaza in urmatoarele categorii: 
      - provin din institutiile de ocrotire sociala ;   
      - sunt persoane invalide (gradul I sau II cu dizabilitati), au boli cronice si 
transmisibile-TBC,SIDA, etc., sau au in intretinere persoane cu dizabilitati  
      - sunt veterani sau vaduve de razboi ;  
      - sunt urmasi ai eroilor sau luptatorilor din Revolutia de la 1989 ; 
     - sunt persoane persecutate politic, deportate, prizonieri, cu incepere de la 1 Martie 
1945 ;  
     - persoanele care isi desfasoara activitatea in institutii de interes public general 
(sanatate, invatamint, justitie, armata, cercetare, administratie)  
    - chiriasii carora li s-a pus in vedere prin Hotarire Judecatoreasca sa evacueze 
locuinta, ca urmare a redobindirii dreptului de proprietate a fostilor proprietari; 
    - solicitantii care provin din randul persoanelor repatriate;  
    - persoanele care dovedesc ca sunt marginalizate social in conditiile legii nr. 
416/2001 si H.G nr. 1149/2002. 
 

5. Dosarele  se depun la sediul Primariei Orasului Tg. Neamt, compartiment 
Registratura, birou 4, pana pe data de 19.10.2019, ora.14:00. 
 

Primar, 

Harpa Vasilica 

 


