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Data 
06/10/2020

Solicitant, 
.....................................

Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ

CERERE PENTRU ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN
PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ

Subsemnatul (a) Popescu Ioan  născut la data de 22.02.1951  în localitatea 5  cu domiciliul în 
Cluj, Dej, P-ta 16 Februarie, nr. 3, bl. 3, sc. 3, et. 3, ap. 3  legitimat(ă) prin CI  serie 3 , nr. 
3 , C.N.P. 1510222369683 , adresa de e-mail lavinia.uscatu@indsoft.ro , telefon 3

îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală, republicată.

Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de  (între 250-500 mp) pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, pe durata existenţei construcţiei.

Mă oblig să încep construcţia până la data de , dar nu mai târziu de un an de la data atribuirii terenului, şi să o realizez
cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Anexez următoarele documente justificative:

a) copie de pe certificatul de naştere al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul);
b) copie de pe actul de identitateal solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul);
c) declaraţia solicitantului, (declaraţia soţului / soţiei, după caz) pe propria răspundere, că nu deţine sau că nu a deţinut în proprietate
o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe, autentificată notarial;
d) declaraţia autentificată Notarial prin care solicitantul (respectiv soţul / soţia, după caz) prin care ia la cunoştinţă şi se angajează să
respecte prevederile prezentului regulament şi consimte să renunţe fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără pretenţii de
despăgubire, la terenul atribuit dacă nu respectă obligaţiie comodantului stabitilte prin prezentul regulament;
e) adeverință de venituri, inclusiv pentru soț/soție, după caz;
f) copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 292 din Codul penal.

Menționez că am luat la cunoștință faptul că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de
Primăria Municipiului DEJ cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Declar că am fost informat că datele cu caracter
personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu această prelucrare.

Telefon 
3

https://serviciielectronice-beta.primariadej.ro/

