ANEXA NR.2 – la Regulamentul privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza legii 15/2003

CERERE

Subsemnatul ......………………………………………, născut la data de
………………........ in localitatea .………………......, cu domiciliul in
.………………………………...…………………………………………………
…., indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
Solicit atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de ....……..
(intre 250-500 mp) pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pe
durata existentei constructiei.
Ma oblig sa incep constructia pana la data de .....………………..., dar nu mai
tarziu de un an de la data atribuirii terenului, si sa o realizez cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anexez urmatoarele documente justificative:
- copia xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului (soţului /
soţiei, dacă este cazul);
- copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (soţului / soţiei,
dacă este cazul);
- copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- declaraţia solicitantului, (declaraţia soţului / soţiei, după caz) pe propria
răspundere, ca nu deţine sau ca nu a deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren
destinat construirii unei locuinţe, autentificată notarial;
- declaraţia autentificată Notarial prin care solicitantul (respectiv soţul /
soţia, după caz) prin care ia la cunoştinţă şi se angajează să respecte prevederile
prezentului regulament şi consimte să renunţe fără intervenţia instanţelor de
judecată şi fără pretenţii de despăgubire, la terenul atribuit dacă nu respectă
obligaţiie comodantului stabitilte prin art .28 din prezentul Regulament;
- declaratia parintilor autentificata Notarial, prin care se certifica faptul ca
acestia nu au detinut si nu detin in proprietate un teren mai mare de 500 mp in
mediul urban si 5000 mp in mediul rural, indiferent de localitatea unde este
detinut terenul;
- adeverinta de rol al parintilor, daca este cazul.
Declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 292 din Codul penal.

Data ........................

Solicitant,...................

