
     CONDIȚII care trebuie îndeplinite SIMULTAN de către solicitant și soțul/soția acestuia pentru a aplica la o LOCUINȚĂ SOCIALĂ:
·	solicitantul și soțul/soția acestuia să fie locuitori ai Sectorului 4;
·	să realizeze venituri lunare, dar nu mai mari de salariul mediu net lunar pe total economie;
·	să nu dețină sau să nu fi înstrăinat o locuință după 01.01.1990.
   ACTE NECESARE pentru constituirea unui dosar în vederea obținerii unei  LOCUINȚE SOCIALE sau din fondul locativ de stat:
·	Cererea tip și memoriul în care să descrieți situația dumneavoastră locativă actuală;
·	Copia cetrificatului de naștere pentru titularul cererii, soț/soție, copii;
·	Copia actelor de identitate pentru titularul cererii, soț/soție, copii;
·	Copia actelor de stare civilă ( certificat de căsătorie, deces, hotărâre de divorț-după caz);
·	Adeverințe eliberate de Secția de poliție care a emis cărțile de identitate, din care să rezulte toate domiciliile stabile avute după data de 1 ianuarie 1990 și pănă în prezent ( soț/soție și copii majori);
·	Adeverințe eliberate Direcția de Taxe și Impozite Locale în care să se precizeze dacă ați fost sau nu sunteți proprietari la adresele de la punctul 4 ( soț/soție și copii majori);
·	Dacă titularul cererii a fost EVACUAT dintr-un imobil restituit fostului proprietar, veți prezenta, după caz: hotărârea judecătorească prin care urmează să fiți evacuați, procesul verbal de evacuare din imobil, adeverință de la AFI de sistare a chiriei, copia contractului de închiriere;
·	Certificate medicale cu timbru ale solicitantului sau membrilor familie sale ( soț/soție, copii)(dacă este cazul), în care se va menționa că boala se încadrează în prevederile O.U.G nr. 40/1999 (anexa 2) sau certificat de încadrare într-un grad de handicap – conform Legii nr. 448/2006;
·	Adeverință din care să rezulte dacă ați fost instituționalizat, veteran de război, revoluționar, deportat( dacă este cazul);
·	Declarație notarială (a solicitantului  soț/soție și copii majori) în original conform modelului de mai jos;
·	Adeverință cu venitul net al solicitantului  soț/soție și copii majori în original, detaliat pe ultimele 12 luni, talon ajutor social, talon ajutor de șomaj, talon de pensie pentru limită de vârstă, indemnizație îngrijire copil, alte venituri obținute în condițiile;
·	 Dosar de incopciat.
    DECLARAȚIE
       (model pentru notariat)

	Subsemnații .................................. și ......................................... soți, domiciliați în București str......................................, nr......., bl......., ap.........., sector ........., având........... copii minori, declaram pe proprie răspundere, cunoscând sacțiunile prevăzute de art.326 Cod Penal privind falsul în declarații, următoarele:
            Nu deținem, nu am deținut și nu am înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul Romăniei după 01.01.1990, și nici nu am cumpărat o locuință în baza Decretului nr. 61/1990, a Legii nr. 85/1992 și a Legii nr. 114/1996 modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului Romăniei nr. 40/1997 și a Ordonanței nr. 19/1994, nu am benefiat de credit subvenționat în vederea cumpărării de locuințe de la bugetul de stat, nu am beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe.
           Prezenta declarație servește la Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea obținrii unei locuințe cu chirie.
 
ANUAL dosarele se ACTUALIZEAZĂ cu adeverințe de venituri, și orice altă modificare ce a intervenit de la ultima actualizare.
Cererile care nu se actualizează anual, Nu vor fi incluse în lista cu ordinea de priorități pentru anul următor.
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