
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTE NECESARE  ÎN  VEDEREA  PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE 

ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINŢE SOCIALE  : 
  

- Copie Contract de închiriere iniţial  ; 
- Copie după ultimul act adiţional şi fişa de calcul a chiriei; 
- Copie după cărţile de identitate / certificate de naştere pentru toţi cei ce 

stau în locuinţa socială ; 
- Certificat de atestare fiscală în termen, emis de Serviciul Taxe şi Impozite 

Locale, din care să rezulte că solicitantul nu figureaza cu datorii la bugetul local al 
Municipiului Paşcani, în original ; 

- Adeverinţă din care să rezulte venitul net realizat în ultimele 12 luni pentru 
toţi ce locuiesc în locuinţa socială ; 

- Declaraţie notarială dată atât de solicitant, cât şi de membrii familiei de grad 
I (inclusiv în numele / pentru copiii minori; declaraţia va fi dată de reprezentantul 
minorului / minorilor) ai acestuia care locuiesc şi gospodăresc împreună, din care să 
reiasă faptul că: 

➢  nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în 
proprietatea statului român / în administrarea Consiliului Local al municipiului Pascani / 
MunicipiuI Paşcani, pe raza municipiului Paşcani;  

➢ nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o  
locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai 
mare de 18 m2 pe teritoriul României, după 01. 01. 1990 ; 

➢ nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o  
suprafaţă de teren construibil mai mare de 150 m2 pe teritoriul României, după 01. 01. 
1990; 

➢  nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă 
de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul României, după 01.01.1990; 

➢  nu au beneficiat de sprijinul statului în credite si  

execuţie pentru realizarea unei locuinţe; 
➢ nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din  

fondul locativ de stat, nervendicată în baza legilor speciale; 
Notă: Persoanele cu dublă cetăţenie vor completa, obligatoriu, dosarul şi cu 

înscrisuri eliberate de instituţiile abilitate din ţara în care are o altă cetăţenie decât cea 
română, care să ateste faptul că: 

➢ nu au deţinut, nu deţin si nu au înstrăinat o locuinţă  
proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 
18 m2 pe teritoriul acelei ţări, după 01. 01. 1990; 

➢ nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o suprafaţă  
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de teren construibil mai mare de 150 m2 pe teritoriul acelei ţări, după 01. 01. 1990; 
➢ nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă 

de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul acelei ţări, după  
01. 01. 1990; 
 
 


