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LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎN VEDEREA ATRIBURII ÎN 

FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR PARCELE DIN ZONA DE TINERI 

 

a)  cerere completată și semnată de către solicitant; 

b) copie xerox de pe certificatul de naștere al solicitantului/ei și al soției/soțului, 

după caz; 

c) copie xerox după actul de identitate al solicitantului/ei și al soției/soțului, după 

caz; 

d) copie xerox de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul; 

e) declarația, pe proprie răspundere, a solicitantului și a soțului/soției, dacă este 

cazul, că nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă, ori un teren destinat 

construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită 

atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi; 

f) declarația, pe proprie răspundere, a părinţilor solicitantului, iar dacă este cazul și a 

părinților soțului/soției acestuia, potrivit căreia aceștia nu deţin, sau nu au deţinut 

în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în 

mediul urban şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este 

situat terenul; excepție făcând fie terenurile curți-construcții și cele aferente 

caselor de locuit deținute de către aceștia, dar care, datorită amplasării nu pot fi 

utilizate ca locuri pentru o locuință separate, fie terenurile agricole extravilane. 

g) înscris care să ateste dovada calității de salariat/administrator al unei persoane 

juridice/ orice altă calitate care generează venituri lunare/anuale a solicitantului 

sau cel puțin a soțului/soției acestuia etc. 

h) declarație a solicitantului prin care se obligă să înceapă realizarea construcției nu 

mai târziu de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 

prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

i) copie acte de studii (un nivel scăzut de studii nu reprezintă în sine un criteriu de 

respingere al cererilor, ci va fi folosit doar ca și criteriu de departajare); 

j) copie certificate de naștere pentru copii minori, dacă este cazul (numărul copiilor 

minori va fi folosit ca și criteriu de departajare); 

k) adeverintă de la locul de muncă privind venitul mediu net realizat de către soț 

și/sau  soție, sau doar de către solicitantul persoană necăsătorită, în ultimele 3 luni; 

l) Certificat de atestare fiscală eliberat de către Serviciul financiar-contabil al 

Primăriei orașului Tăuții-Măgherăuș; 
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