
CĂTRE, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

Cerere cumpărare apartament ANL, în baza Legii nr. 152/1998 și H.G. nr. 962/2001 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________, domiciliat(ă) în Arad, str. 
_______________________________________, nr. ________, bl. __________, sc. ________, ap. ________, nr. tel. 
___________________________________, identificat(ă) prin C.I. seria ______ nr. ________________, eliberată de 
____________________ la data de _____________________, 

Prin prezenta solicit aprobarea cumpărării locuinței pe care o dețin în calitate de chiriaș, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 152/1998 – Legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, imobil situat în Arad, str. 
___________________________, nr. _________, bl. _______, sc. ______, etaj ______, ap. _______. 

Anexez următoarele documente: 

� Contract de închiriere inițial, act adițional prelungire pe anul în curs (copie);

� Chitanța de achitare a chiriei la zi (copie);

� Extras de carte funciară pentru apartament, nu mai vechi de 30 zile;

� Adeverință de la Asociația de locatari din care să rezulte că locuiesc efectiv în apartament și sunt cu cheltuielile de
întreținere achitate la zi (original); 

� Carte de identitate a titularului de contract și/sau soției, soțului  și după caz a copiilor  majori, sau pentru copii care
dețin C.I. (copie); 

� Certificate de naștere ale copiilor minori (copie);

� Certificat de căsătorie / Sentință de divorț, după caz (copie);

� Sentința/decizia de încredințare (copie) - în cazul persoanelor aflate în întreținere;

� Declarație notarială că nu dețineți dvs și/sau membrii familiei, o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanta,
cu excepția cotelor-pârți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 
m2, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

�   Declarație notarială că nu dețineți dvs și/sau membrii familiei la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare
un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură 
prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată; 

� Adeverința cu venitul net și brut aferent ultimelor 12 luni, pentru titularul contractului de închiriere și a tuturor
membrilor familiei acestuia care sunt înscriși în contractul de închiriere (după caz  soț/soție/copii/ sau alte persoane 
aflate în întreținere) / dovadă pentru veniturile realizate eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Arad; 

Data, 

___________________ 

    Semnătura,     

________________________ 

NOTĂ DE INFORMARE 
Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse.  
Vă facem cunoscut faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează datele cu caracter personal, cu respectarea tuturor 
prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice 
locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și 
de opoziție în condițiile prevăzute Regulamentul U.E. nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul 
instituției.   
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