PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

FOND LOCATIV

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

acordarea spre închiriere a unei locuinţe prin Programul de Construcţii
Locuinţe pentru Tineri al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

_______________________________________________________.
Menţionez că am vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani şi nu îmi
permit să cumpăr sau să închiriez o locuinţă de pe piaţa liberă.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.
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