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Nr. înreg. ………………/………………… 

 

 

 

CERERE  PENTRU CUMPĂRARE LOCUINȚĂ ANL 

 

 

 Subsemnatul (a) _________________________________, domiciliat în _____________, 

str. ________________, nr. ________ , bl. ________, ap. ______, posesor (posesoare)  al (a) C.I. 

seria  ______ nr. _____________, CNP __________________________, în calitate de titular(ă) al 

(a) contractului de închiriere __________/___________ ce are ca obiect locuința de la adresa sus-

menționată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată și actualizată privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, prin prezenta solicit cumpărarea locuinței ANL de la 

adresa sus-menționată.  

 Anexez prezentei următoarele documente:   

 Adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni anterioare formulării prezentei cereri pentru 

subsemnatul(a)/soț/soție/copii/alte persoane aflate în întreținerea mea; 

 Cupon șomaj sau adeverință AJOFM pe ultimele 12 luni anterioare formulării prezentei cereri; 

 Cupon pensie pe ultimele 12 luni anterioare formulării prezentei cereri; 

 Declarația _____ specifică activității desfășurate în anul fiscal anterior formulării prezentei 

cereri, vizată de Administrația Finanțelor Publice Sibiu - în copie; 

 Contractul de închiriere al locuinței ANL, în copie, vizat pentru valabilitate (conform cu 

originalul, contract de închiriere în vigoare, chiria achitată la zi) de către Serviciul Public pentru 

Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu; 

 Adeverință eliberata de către Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ cu sumele 

rezultate  din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției reținute și virate către 

A.N.L.(pentru locuințele de pe Str. Barsei); 

 Adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași de care aparține locuința ANL din care  

rezultă faptul că subsemnatul(a) nu am datorii față de asociația de proprietari/chiriași; 

 Carte de identitate a subsemnatului(subsemnatei)/soției/soțului și după caz a copiilor majori 

(inclusiv pentru copiii minori care dețin C.I.) – în copie; 

 Certificate de naștere ale copiilor minori -  în copie; 

 Certificat de căsătorie (după caz) -  în copie; 

 Sentință de divorț (după caz) – în copie; 

 În cazul persoanelor aflate în întreținere se va prezenta sentința/decizia de încredințare – în 

copie;  

 Preaprobare financiară eliberată de instituția financiară autorizată, dacă prețul se plătește prin 

contractarea unui credit. 

Prețul locuinței se va  achita: 

 

 Integral; 

 în rate lunare egale, pe o perioada de ....................ani , cu un avans de minimum 15%. 

 

 Sibiu, data ___________ 

        Semnătura _____________ 

 


