
Anexa 1 

la Regulamentul cu privire la modul și condițiile  

de desfășurare a Proiectului social   

,,Construcția  locuințelor și asigurarea categoriilor 

 social/economice  vulnerabile ale populației 

 din mun.Orhei cu spațiu locativ” 

 

FORMULAR DE CERERE 

 

            Primăria municipiului Orhei 

            Dlui Pavel VEREJANU primar al  mun. Orhei 

             

            Din partea cetățeanului                                         .  

                                                                                          .                                                                                                                          

            Domiciliat/ă                                                          . 

                                                                                          .                                                                              

            Telefon de contact                                                . 

                                                                           . 

 

 

 

CERERE 

 

Solicit să fiu inclus/inclusă în Registrul de evidență a cererilor de locuințe construite prin 

intermediul Proiectului social ,,Construcția locuințelor și asigurarea categoriilor social/economic 

vulnerabile ale populației din mun.Orhei cu spațiul locativ” 

 

 

           La cerere se anexează: 

 

1. Copia buletinului de identitate a solicitantului; 

 

2. Copia buletinului de identitate a membrilor adulţi ai familiei solicitantului şi copia 

certificatului de naştere a copiilor minori (după caz); 

 

3. Copia certificatului de căsătorie (după caz); 

 

4. Certificatul eliberat de Departamentul Cadastru a Instituţiei Publice ’’Agenţia Servicii 

Publice”, Serviciul cadastral teritorial Orhei ca membrii familiei (soţul / soţia, copiii şi / sau 

alte persoane întreţinute) să nu aibă în proprietate locuinţe pe teritoriul UTA Orhei şi 

Republicii Moldova, teren pentru construcţia de locuinţe, terenuri cu altă destinaţie sau casă 

construită capital în întovaraşirile pomicole, precum şi nu au înstrăinat o  locuinţă în ultimii 2 

ani în Republica Moldova; 

 

5. Certificatul de la locul de muncă de bază care confirmă că beneficiarul este angajat, însoţit de o 

copie carnetului de muncă completat cu date recente; 

 

 

Se completează de către persoana responsabilă din cadrul  

Primăriei municipiului Orhei desemnată de Consiliul 

municipal Orhei în cadrul Comisiei de selecție. 

 

Număr de înregistrare                                                       . 

Data înregistrării                                                               . 

Numele, prenumele și semnătura persoanei responsabile 

                                                                                           . 

 



 

 

 

6. Declaraţie pe propria  răspundere autentificată notarial referitor la faptul că solicitantul, 

membrii familiei (soțul/soția) nu a beneficiat și nu beneficiază la moment din partea statului și 

autorităților publice locale de credite preferențiale și susținere exprimată prin materiale de 

construcții pentru construcția de locuințe sau asistență financiară; 

 

7. Certificatul eliberat de Comisia raională Orhei de privatizare a fondului de locuințe, ce 

confirmă faptul că solicitantul nu a participat la privatizarea locuințelor; 

 

 

Notă:      Documentele anexate la cerere vor fi marcate cu bifă de persoana care  recepţionează setul    

                 de documente. În cazul în care la cerere nu sînt anexate toate actele necesare, persoana    

                 responsabilă refuză recepționarea cererii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 Privind protecţia datelor cu 

caracter personal, îmi exprim consimţământul/acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către Primăria municipiului Orhei, în scopul examinării cererii. 

 

 

 

Eu declar că documentele prezentate sunt veridice şi complete şi că prezentarea unor date false 

sau incomplete care constată ineligibilitatea, duc la privarea de dreptul la o locuinţă. 

 

 

 

                                                     .                                                Data:         .                           . 20      . 
Semnătura solicitantului 

 

                                                     .                                                Data:         .                           . 20      . 
Semnătura persoanei responsabile

http://lex.justice.md/md/340495/

