
ROMÂNIA       
JUDEȚUL IAȘI       
PRIMARIA COMUNEI VALEA LUPULUI 
 
 

 
CERERE 

 
 

 Subsemnatul (a) ______________________________________, născut/ă la data de 
_________________ în ____________________________, cu domiciliul în Com. Valea 
Lupului, ___________________________________________________________________, 
îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003 priovind sprijinul acordat tineri8lor 
pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Solicit atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de ____ (între 250 mp și 
1.000 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 atribuirii terenului, și să o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
  
 Anexez următoarele documente justificative: 
 
 - copia certificatului de naștere al solicitantului (și al soțului/soției/copiilor, după caz) 
 - copia actului de identitate al solicitantului 
 - copia certificatului de căsătorie (unde este cazul) 
 - declarația autentificată la notar public, pe propria răspundere, precum că nu am deținut 
sau nu dețin în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe, atât în 
Comuna Valea Lupului cât și în alte localități (ambii soți, unde este cazul) 
 - declarația parinților mei, autentificată la notar public, pe propria răspundere, că nu 
dețin sau nu au deținut în proprietate un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban 
ți 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul. 
 - adeverință de la SPCLEP Iași cu data de la care are domiciliul stabil în Comuna Valea 
Lupului 
 - acte de studii ale solicitantului 
 - certificat de încadrare în grad de handicap, unde este cazul 
 - declarația notarială privind clauza de neînstrăinare 
 - ... (alte acte) ... 
 
 Declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 din Cod Penal privind falsul în 
declarații. 
 
 
 Data,        Semnătura, 
 
 
 
  



 
CRITERII SUPLIMENTARE  

De selecție a solicitanților de terenuri pentru construire de locunțe în baza Legii 
nr. 15/2003 

 
Nr. crt. CRITERII PUNCTAJ 

1. Venitul mediu pe membru de familie major (peste 18 ani)  
- fără sursă de venit/ sub salariul minim pe economie 0 
- între 2.230 – 2.599 lei 3 
- între 2.600 – 2.999 lei 5 
- între 3.000 – 3.499 lei 7 
- peste 3.500 lei 9 

2. Nivelul de pregătire  
- fără studii 1 
- studii generale (8 clase) 2 
- studii medii (liceu, cu diplomă de bacalaureat) 4 
- studii superioare (diplomă licență) 6 
- sutdii postuniversitare (masterat, doctorat, cu diplomă) 8 

3. Starea civilă  
- necăsătorit 1 
- căsătorit 5 

4. Numărul copiilor minori ai solicitantului  
- fără copii 1 
- 1 copil 2 
- 2 copii 3 
- 3 copii 4 
- 4 copii 5 
Obs. Pentru fiecare copil se adaugă câte un punct  

5 Vechimea în muncă  
- între 1-5 ani, exclusiv 1 
- între 5-10 ani, exclusiv 3 
- peste 10 ani 5 

6 Condiții de locuit  
- tolerați în spațiu 2 
- chiriaș 4 
- tolerați în spațiu într-o locuință cu mai mult de 2 familii 6 
- tineri proveniți din instituții de ocrotire socială  6 

7 Data stabilirii domiciliului în Com. Valea Lupului  
 - până în anul 1989, inclusiv 12 
 - perioada 1990-2000 8 
 - perioada 2001-2010 6 
 - perioada 2011-2016 4 
 - din 2017 2 
 - din 2019 0 

8 Încadrare în grad de handicap 10 
 Observații   

- Se vor puncta doar condițiile titularului de solicitare 
- La punctajele egale, prioritatea va fi n funcție de data depunerii cererii 
- În situația neocupării loturilor puse la dispoziție de către primărie 
(cererea mai mică decât oferta), se vor acorda terenurile în ordinea 
solicitării, cu obligativitatea eligibilității solicitantului. 

 

 
TELEFON CONTACT – 0754677795 – ELENA PANTIRU 


