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Anexă la Regulament 

CERERE 

 Subsemnatul (a), ............................................................................................., născut/ă la data de 

................................................., în localitatea ............................................................................., cu domiciliul 

în comuna Satchinez, .......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuințe proprietate personală. 

 Solicit atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de .............. (între 250-500 mp) 

pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe durata existenței construcției. 

 Mă oblig să încep construcția până la data de ..........., dar nu mai târziu de un an de la data atriburii 

terenului, și o să realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privin autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Anexez următoarele documente justificative: 

- copia xerox a certificatului de naștere al solicitantului (și al soțului/soției/copii, dacă este 

cazul); copia xerox a actului de identitate al solicitantului (și al soțului/soției, dacă este cazul); 

copia xerox a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); declarație autentificată la notar 

public, pe propria răspundere, precum că nu a avut sau nu deține în proprietate o locuință sau 

un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Satchinez, cât și în alte 

localități (ambii soți); documente de natură bancară în lei sau valută – dovada deținerii unei 

sume minime de 20.000 lei necesare pentru inițierea edificării locuinței, dacă există; 

 Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal. 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Prin prezenta declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a fi colectate, folosite și prelucrate (nume, prenume, C.N.P., adresă 

poștală, adresă de e-mail, număr de telefon, copie carte de identitate, componența familiei, extras de cont bancar etc.) de către Comuna Satchinez 

în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții. 

 Am luat la cunoștință drepturile pe care le am odată cu prelucrarea, colectarea și folosirea datelor cu caracter personal. 

 

 

Data ..........................                                                            Solicitant ...................................................  

 

http://www.satchinez.ro/

