
ANUNȚ

În perioada 19 august-29 noiembrie 2019 la Registratura Primăriei Puchenii Mari se primesc cereri 
pentru atribuirea unui lot de casa din cele 74 existente, pentru tineri, prima etapă.

Dosarul va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a)  cerere,  (  modelul  prevăzut  în  anexa  nr.  1  la  prezentul  regulament  sau  aici

https://www.pucheniimari.ro/2019/files/docs/Cerere-lot-casa.pdf);
b) copia xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul);
c) copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul);
d) copie xerox de pe  certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
e) declaratia  solicitantului,  în nume propriu sau împreună cu soţul / soţia, după caz, conform

modelului  prevăzut  în  anexa  nr.  2  la  prezentul  regulament  sau  de  aici
https://www.pucheniimari.ro/2019/files/docs/Declaratie-lot-casa.pdf, din care să reiesă că:

- nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe;
            - a luat cunoştinţă şi se angajează să respecte prevederile prezentului Regulament şi consimte să
renunţe fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără pretenţii de despăgubire, la dreptul de folosinţă
gratuită  a  terenului  atribuit  dacă  nu  respectă  obligaţiie  comodantului  stabilite  prin  art.21  din
Regulament.

Solicitantul  va  depune,  în  vederea  efectuării  evaluării  punctajului  deţinut,  următoarele
documente:

f) adeverinţă de venituri, solicitant, soţ/soţie actualizata la momentul atribuirii; 
g) adeverinta de venituri  parinti  in cazul in care acestia garanteaza ca vor acorda sprijin in

vederea edificarii locuintei (se va prezenta declaratie autentificata notarial a parintilor in acest sens)
actualizata la momentul atribuirii;

h)  documente  de  natură  bancară–  dovada  deţinerii  sumei  minime  necesare  pentru  iniţierea
edificării locuinţei şi pentru constituirea garanţiei de bună execuţie;

i) declaraţie notarială privind neînstrăinarea construcţiei.

Sunt considerate eligibile solicitările persoanelor (necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soţia. În situaţia în
care cererilor ambilor soţi sunt eligibile se conexeaza dosarele;
b) solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniţi)  si  35 de ani (neîmpliniţi) la data
depunerii solicitării;
c) solicitantul să aibă cetăţenie română şi domiciliul în comuna Puchenii Mari;
d) solicitantul- soţul sau soţia- să nu deţină sau nu fi deţinut singur sau împreună cu soţul respectiv
soţia, o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe;
e) a depus declaraţia autentificată Notarial la momentul atribuirii (modelul prevăzut în anexa nr. 2
la prezentul Regulament-https://www.pucheniimari.ro/2019/files/docs/Declaratie-lot-casa.pdf)
f) a depus declaraţia autentificată Notarial privind clauza de neînstrăinare
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