
DOMNULE DIRECTOR, 

  Subsemnatul/a _______________________________________________, având CNP 

___________________________________________, domiciliat/ă în municipiul Tulcea, 

str._________________________________, nr. ____, bl._____, sc.___, et. ___, ap. ___, prin prezenta 

solicit prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa situată în municipiul Tulcea, 

str.__________________________, nr. ____, bl.____, sc.___, et. ___, ap. ___, județul Tulcea. 

 Familia este compusă din: _____________   persoane. 

Membrii familiei sunt următorii: 

 Numele şi prenumele        Grad de rudenie                             Ocupaţie 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

� Cerere prin care se solicită prelungirea contractului (se menționează, titularul contractului și toți 
membrii care trăiesc și se gospodăresc împreună) ; 

� Copie carte de identitate pentru titularul de contract precum și pentru membrii familiei cu vârsta 

peste 14 ani; 
� Copie certificat naștere copii (dacă este cazul); 
� Copie certificat căsătorie, deces, divorț (dacă este cazul); 

� Copie certificat de handicap grav sau accentuat (dacă este cazul) ; 
� Copie contract de închiriere și ultimul act adițional; 

� Adeverință de la locul de muncă pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri, cu 
venitul net realizat în ultimele 12 luni, cupon pensie sau altă dovadă de venit  

� Adeverință din care să rezulte că nu înregistrează debite la utilități( Energoterm și Aquaserv) dupa 

caz; 

� Ultima chitanță cu plata chiriei la zi; 

� Declarație notarială - titularul contractului de închiriere, soţul/soţia acestuia şi/sau alte persoane 
aflate în întreţinere,  că nu dețin și nu au deținut în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă 
după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru 
realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.   

� certificat de atestare fiscală emis de către Serviciul Impozite și Taxe , pentru titularul contractului 
de închiriere; 

� hotărâre judecătorească (definitivă) de atribuire a beneficiului contractului de închiriere - în caz de 
divorţ;  

� în cazul persoanelor care figurează în contract şi pentru care titularul solicită radierea (ştergerea 
acestora) din contract, declaraţie notarială din partea acestor persoane că înţeleg să renunţe la 

beneficiul contractului de închiriere.  

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă faptul că orice neconformitate privitoare la 

documentele indicate şi cele depuse  de  subsemnatul/a va  determina  respingerea solicitării  

şi neprelungirea contractului de închiriere. 

Data___________________                              Semnătură __________________ 

Nr. telefon: __________________________ e-mail _______________________________ 

� Bifați corespunzător documentele atașate de către dumneavoastră prezentei cereri. 


