
ANEXA 1 
ACTE NECESARE 
 
A. ACTE  NECESARE PENTRU INCADRAREA SOLICITANłILOR ÎN CRITERIILE DE 
ACEES LA LOCUINłĂ  
 
1. Acte de identitate, în copie şi original (legalizate); 
 
2. DeclaraŃii autentificate din care să rezulte că titularul cererii de locuinŃã şi ceilalŃi membri ai familiei 
acestuia - soŃ/soŃie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreŃinerea acestuia, nu deŃin şi nu au deŃinut o 
altã locuinŃã în proprietate şi/sau sã nu fie beneficiarul unei alte locuinŃe cu chirie, proprietate de stat, 
proprietate a unitãŃii administrativ-teritoriale sau a unitãŃii în care îşi desfãşoarã activitatea,  în 
localitatea în care a solicitat locuinŃă cât şi pe o rază teritorială de până la 50 km faŃă de oraşul 
Huedin, fără a se depăşi limitele teritoriale ale judeŃului Cluj, respectiv următoarele unităŃi 
administrativ teritoriale: Poieni, Ciucea, Negreni, Săcuieu, Mărgău, Izvoru Crişului, Sâncraiu, 
CălăŃele, Beliş, Râşca, Căpuş, Aghireşu, Gârbău, Gilău, Floreşti, Cluj-Napoca, Baciu, Mărişel, 
Mănăstireni, Iara, Săvădisla. 
3. AdeverinŃă de la locul de muncă (care să conŃină CNP, nr. poziŃie în revisal) sau alte acte din care să 
rezulte că solicitantul  îşi desfăşoară activitatea profesională pe durată nedeterminată, în localitatea în 
care sunt amplasate locuinŃel cât şi pe o rază teritorială de până la 50 km faŃă de oraşul Huedin, 
fără a se depăşi limitele teritoriale ale judeŃului Cluj, respectiv următoarele unităŃi administrativ 
teritoriale: Poieni, Ciucea, Negreni, Săcuieu, Mărgău, Izvoru Crişului, Sâncraiu, CălăŃele, Beliş, 
Râşca, Căpuş, Aghireşu, Gârbău, Gilău, Floreşti, Cluj-Napoca, Baciu, Mărişel, Mănăstireni, Iara, 
Săvădisla.  
Notă: 
Prin excepŃie, în cazul  extinderii teritoriale menŃionate mai sus, solicitanŃii care îşi desfăşoară 
activitatea în afara localităŃii în care sunt amplasate locuinŃele trebuie să facă  dovada că au 
domiciliul stabil de cel puŃin un an în această localitate. 
 
B. ACTE  NECESARE PENTRU INCADRAREA SOLICITANłILOR ÎN CRIITERIILE DE 
IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ 
1.1. Copie a contractului de închiriere în spaŃiul locativ privat, în derulare, cu valabilitate de cel puŃin 
un an, înregistrat la AdministraŃia Financiară, copie a actului de identitate cu viză de reşedinŃă, precum 
şi declaraŃii autentificate la notar din care să rezulte suprafaŃa locativă deŃinută conform acestui contract 
şi componenŃa familiei titularului. 
1.2. DeclaraŃie autentificată la notar a proprietarului locuinŃei din care să rezulte că titularul cererii şi 
membrii familiei acestuia sunt toleraŃi în spaŃiu, copie după actul de identitate cu viză de reşedinŃă 
precum şi declaraŃie autentificată la notar referitoare la suprafaŃa totală locativă şi numărul total de 
locatari care locuiesc împreună în această unitate locativă. 
2. Acte de stare civilă în copie legalizată: 
- Certificat de căsătorie; 
- Certificat de naştere pentru fiecare copil. 
3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte că boala de care suferă 
solicitantul sau un alt membru al familiei, ori aflat în întreŃinere, necesită, potrivit legii, însoŃitor sau o 
cameră în plus. 
4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidenŃă pentru închirierea unei locuinŃe construite de 
către A.N.L. 
Vor fi acordate puncte pentru fiecare an integral de vechime a cererii. 
5. Copie autentificată a diplomei pentru ultima formă de învăŃământ absolvită sau, după caz, copie 



legalizătă a adeverinŃei emise de unitatea de învăŃământ, ce Ńine loc diplomei care încă nu a fost 
eliberată sau care a fost pierdută. 
6.1. AdeverinŃă prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuinŃă provine dintr-o casă de 
ocrotire socială. 
6.2. Act de adopŃie sau cerere de adopŃie.  
6.3. Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naŃionalizate sau, după caz, proces- 
verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc. 
 
ANEXA 2 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
pe Lista de prioritate la locuinŃe în regim de închiriere, construite prin AgenŃia NaŃională pentru 

LocuinŃe 
Subsemantul/subsemnata.........................................................................................., domiciliat/ă 
.................................................................................................................., cu reşedinŃa în 
........................................................................, născut/ă la data de..............................., având 
C.N.P............................................ 
 În vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării unei locuinŃe construite de AgenŃia 
NaŃională pentru LocuinŃe, în regim de închiriere, depun următoarele documente: 

• Acte de identitate (cu viza de reşedinŃă, dacă este cazul) autentificate; 
 
• DeclaraŃie în conformitate cu cap. A, pct. 2 din lista cu actele necesare (declaraŃii autentificate 

din care să rezulte că titularul cererii de locuinŃã şi ceilalŃi membri ai familiei acestuia - 
soŃ/soŃie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreŃinerea acestuia, nu deŃin şi nu au deŃinut o altã 
locuinŃã în proprietate şi/sau sã nu fie beneficiarul unei alte locuinŃe cu chirie, proprietate de 
stat, proprietate a unitãŃii administrativ-teritoriale sau a unitãŃii în care îşi desfãşoarã activitatea, 
în localitatea în care a solicitat locuinŃă cât şi pe o rază teritorială de până la 50 km faŃă de 
oraşul Huedin, fără a se depăşi limitele teritoriale ale judeŃului Cluj, respectiv următoarele 
unităŃi administrativ teritoriale: Poieni, Ciucea, Negreni, Săcuieu, Mărgău, Izvoru Crişului, 
Sâncraiu, CălăŃele, Beliş, Râşca, Căpuş, Aghireşu, Gârbău, Gilău, Floreşti, Cluj-Napoca, 
Baciu, Mărişel, Mănăstireni, Iara, Săvădisla). 

 
AdeverinŃă de la locul de muncă (care să conŃină CNP, nr. poziŃie în revisal, sau alte acte din care să 
rezulte că solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională pe durată nedeterminată, în localitatea în 
care sunt amplasate locuinŃele cât şi pe o rază teritorială de până la 50 km faŃă de oraşul Huedin, 
fără a se depăşi limitele teritoriale ale judeŃului Cluj, respectiv următoarele unităŃi administrativ 
teritoriale: Poieni, Ciucea, Negreni, Săcuieu, Mărgău, Izvoru Crişului, Sâncraiu, CălăŃele, Beliş, 
Râşca, Căpuş, Aghireşu, Gârbău, Gilău, Floreşti, Cluj-Napoca, Baciu, Mărişel, Mănăstireni, Iara, 
Săvădisla). 
 
 Notă: 
 Prin excepŃie, în cazul  extinderii teritoriale menŃionate mai sus, solicitanŃii care îşi 
            desfăşoară activitatea în afara localităŃii în care sunt amplasate locuinŃele trebuie să facă           
           dovada că au domiciliul stabil de cel puŃin un an în această localitate. 
 

• Copie a contractului de închiriere, în spaŃiu locativ privat (va fi prezentată doar de către titularul 
cererii, care este chiriaş în spaŃiu locativ privat), contract înregistrat la DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice Cluj (în derulare, cu valabilitate de cel puŃin un an, înregistrat la 
AdministraŃia Financiară, copie a actului de identitate cu viză de reşedinŃă); 



 
• DeclaraŃie autentificată la notar, din care să rezulte suprafaŃa locativă deŃinută conform acestui 

contract şi componenŃa familiei titularului cererii (va fi prezentată doar de către titularul cererii, 
care este chiriaş în spaŃiu locativ privat); 

 
• DeclaraŃie autentificată la notar, a proprietarului locuinŃei din care să rezulte că titularul cererii 

şi membrii familiei acestuia sunt toleraŃi în spaŃiu, (va fi prezentată doar în cazul în care 
titularul cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraŃi în spaŃiu); 

 
• DeclaraŃie autentificată la notar, a proprietarului locuinŃei, referitoare la suprafaŃa totală locativă 

şi numărul total al locatarilor  care locuiesc împreună în această unitate locativă (va fi 
prezentată doar în cazul în care titularul cererii şi membrii familiei acestuia sunt toleraŃi în 
spaŃiu); 

 
• AdeverinŃă eliberată de AsociaŃia de proprietari/locatari, din care să rezulte numărul persoanelor 

care au figurat la calcularea cheltuielilor comune lunii anterioare şi copii ale B.I/C.I. ale tuturor 
locatarilor apartamentului respectiv.  

 
• Certificat de căsătorie/divorŃ (dacă este cazul) – copie legalizată ; 
 
• Certificate de naştere pentru fiecare copil (dacă este cazul) – copie legalizată ; 
 
• Certificat medical eliberat de Comisia medicală de expertiză (dacă este cazul), conform cap. B, 

pct. 3 din lista cu actele necesare (din care să rezulte că boala de care suferă solicitantul sau un 
alt membru al familiei, ori aflat în întreŃinere, necesită, potrivit legii, însoŃitor sau o cameră în 
plus); 

 
• Copie a cererii de luare în evidenŃă pentru închirierea unei locuinŃe ANL/nr. de înregistrare al 

acestuia la Registratura Primăriei Oraşului Huedin; 
 
• Copie autentificată a diplomei pentru ultima formă de învăŃământ absolvită sau, după caz, copie 

legalizată a adeverinŃei emise de unitatea de învăŃământ, ce Ńine loc diplomei care încă nu a fost 
eliberată sau care a fost pierdută. 

 
• AdeverinŃă prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuinŃă provine din casă de 

ocrotire socială (dacă este cazul); 
 
• Act de adopŃie sau cerere de adopŃie – copie legalizată (dacă este cazul); 
 
• Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naŃionalizate sau, după caz, proces- 

verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc – copie legalizată (dacă este cazul). 
Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea pentru 

închirierea unei locuinŃe ANL, conŃine un nr. de.............file (inclusiv prezenta cerere). 
 Declar pe propria răspundere  că datele înscrise în prezentul formular corespund realităŃii. 
 
Huedin,                                                                                                         Semnătura, 
Data................ 


