Anexa 2
1. Cerere pentru casă
Informaţii asupra solicitanţilor
Solicitant (soţul)
Numele şi prenumele solicitantului

Co-solicitant (soţia)
Numele şi prenumele co-solicitantului

Buletin de identitate

Telefon

Data
naşterii

Buletin de identitate

Telefon

Data
naşterii

Seria……nr………..
Căsătorit

……………..
Separat
(divorţat)


………….
Necăsătorit

Seria……nr………
Căsătorit

…………..…..
Separat
(divorţat)


………….
Necăsătorit









Persoane dependente (copiii şi alte persoane care locuiesc cu dvs. şi se află în întreţinerea dvs., de ex. persoane
dependente social, persoane cu handicap)
Nume
Data
Masculin Feminin
Nume
Data
Masculin Feminin
naşterii
naşterii




1.
5.




2.
6.




3.
7.




4.
8.
Domiciliul actual
Domiciliul precedent - se va completa numai dacă
locuiţi la adresa actuală de mai puţin de doi ani)
Str…………………………………………………….
Str…………………………………………………….
Nr.…. Bl.……… sc…………et………ap………

Nr……Bl.……… sc…………et………ap………

Cartier ………………………….

Cartier ………………………….

Localitatea ……………………… Cod postal………..

Localitatea ……………………… Cod postal………..

 Închiriat  La părinţi, prieteni, rude

 Închiriat  La părinţi, prieteni, rude

La adresa de mai sus locuiesc de ……………ani
Locul de muncă

La adresa de mai sus am locuit ……………ani
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Locul de muncă actual ………………………………

Locul de muncă actual………………………………

Funcţia ……………….

Funcţia ……………….

Adresa locului de muncă ……………………………..

Adresa locului de muncă ……………………………..

Telefon la serviciu ..…………………………………..

Telefon la serviciu ..…………………………………..

Lucrez la această unitate de ……….. ani

Lucrez la această unitate de ……….. ani

Ultimul loc de muncă

Ultimul loc de muncă

………………………………

…………………………………

Funcţia ……………….

Funcţia ………………….

Adresa locului de muncă ……………………………..

Adresa locului de muncă ……………………………..

………………………………………………………...

………………………………………………………...

Telefon la serviciu ..…………………………………..

Telefon la serviciu..…………………………………..

Am lucrat la această unitate de ……….. ani

Am lucrat la această unitate de ……….. ani

Doar pentru uzul biroului - Nu completati în acest spatiu
Data primirii cererii :
Este necesara mai multa informație?
Data completării:

 Da
 Nu
Data vizitării casei:

Data trimiterii scrisorii:
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2. Cerere pentru casă
Disponibilitatea de a fi partener
Pentru a fi luat în considerare pentru o casă Habitat for Humanity România, dvs., împreună cu familia,
trebuie să fiţi dispuşi să realizaţi un anumit număr de ore de muncă voluntară. Ajutorul dat la construirea
propriei case şi a caselor altora se numeşte echitatea muncii şi poate include curăţirea terenului, zugrăvire,
ajutorul în construcţie, munca în biroul Habitat for Humanity România sau alte activităţi.
Sunt dispus să realizez orele de voluntariat cerute:

Solicitant:

 Da

 Nu

Condiţiile actuale de locuit
Numărul de camere (vă rugăm să
1
2
3
4
5
bifaţi)
Alte încăperi în spatiul în care locuiţi:
 Bucătarie
 Baie
 Altele (vă rugăm să precizaţi destinaţia)
______________________________________________________________________________________

Suprafaţa totală a casei ___________m2
Dacă aţi închiriat casa în care staţi , care este chiria lunară?

___________

/lună

(vă rugăm să anexaţi o copie a contractului de închiriere sau copie a chitanţei cu care aţi plătit chiria)
Numele, adresa , telefonul proprietarului actual:

De ce aveţi nevoie de o casă Habitat for Humanity România? (vă rugăm folosiţi o foaie separată în
care descrieţi situaţia dvs.)

În spaţiul de mai jos descrieţi condiţiile în care locuiţi.
Curent electric:

 Da

 Nu

Grup sanitar
propriu
Grup sanitar
comun
Bucătărie proprie
Bucătărie comună

 Da
 Da

 Nu
Canalizare
 Nu

 Da
 Da

 Nu
 Nu

Starea
casei:

Pereţi

Fundaţia
Apa curenta
Gard
Podea
Acoperiş
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Tanc septic

 Da

Combustibil folosit pentru gătit:
Altele

Încălzirea se face :
Altele

 Nu

Uşi

 Lemn

 Centrală proprie

 Gaz

 Electricitate

 Centrală comună

 Electricitate

 Cărbune

 Lemne





Daca sunteti selectat pentru o casa Habitat for Humanity România, cum va aparea numele dvs. pe
documentele legale?
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3. Cerere pentru casă

Venitul lunar şi cheltuielile lunare combinat
Veniturile lunare Solicitant Co-solicitant

Alte
persoane
în casă

Cheltuieli lunare

Venitul net lunar

Chirie

Asigurare socială

Cheltuieli

Suma lunară

întreţinere
Bonificaţie masă

Taxe maşină

Ajutor handicap

Asigurări

Pensie alimentară

Întreţinere copii

Alocaţie copii

Taxe şcolare

Altele

Pensie alimentară

Total
Aplicanţii care lucrează pe cont propriu trebuie să
prezinte documentaţie auxiliară privind situaţia
financiară şi dovezi privind plata taxelor.
Vă rugăm să ataşaţi copii după plata
cheltuielilor pe ultima lună.

Total
Notaţi membrii peste 18 ani care realizează un venit
lunar
Nume
Vârsta
Salariu

Surse pentru plăţi iniţiale şi finale
De unde veţi avea banii pentru avans şi plăti finale (de exemplu: economii, părinţi)? Dacă veţi împrumuta
bani să plătiţi aceste cheltuieli, explicaţi cum şi de la cine.

Bunuri
Enumeraţi
Numele şi adresa băncii, C.E.C., Uniuni de
Credit

Numele şi adresa băncii, C.E.C., Uniuni de Credit

Număr de cont:

Număr de cont:

Bilanţ

Bilanţ
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Numele şi adresa băncii, C.E.C., Uniuni de
Credit

Numele şi adresa băncii, C.E.C., Uniuni de Credit

Număr de cont:

Număr de cont:

Bilanţ

Bilanţ

Numele şi adresa băncii, C.E.C., Uniuni de
Credit

Numele şi adresa băncii, C.E.C., Uniuni de Credit

Număr de cont:

Număr de cont:

Bilanţ

Bilanţ
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4. Cerere pentru casă
Aveţi în proprietate:

Aveţi în proprietate:
Autovehicul
Marca şi anul:
Autovehicul

Aragaz
Frigider
Maşină de
spălat
Uscător

Marca şi anul:

Datorii
Cui datoraţi dumneavoastră şi co-solicitantul bani?
Numele şi adresa

Plata lunară

Numele şi adresa

Plata lunară

Numele şi adresa

Plata lunară

Numele şi adresa

Plata lunară

Cheltuieli legate de întreţinerea copiilor

Plata lunară

Pensie

Plata lunară

Bilanţ
neplătit
Bilanţ
neplătit
Bilanţ
neplătit
Bilanţ
neplătit
Luni rămase
Bilanţ
neplătit

Cheltuieli lunare (subtotal col.1)
Declaraţii
Vă rugăm să bifaţi căsuţele care corespund cel mai bine
răspunsurilor la întrebările puse d-voastră şi co-solicitantului

Solicitant

Co-solicitant

Aveţi datorii ca urmare a unor decizii ale Curţii împotriva
dvs.?

 Da

 Nu

 Da

 Nu

Aţi fost declarat falit în ultimii 7 ani?

 Da

 Nu

 Da

 Nu

Aţi avut prescriere a proprietăţii în ultimii 7 ani?

 Da

 Nu

 Da

 Nu

Sunteţi implicat în acest moment în vreun proces?

 Da

 Nu

 Da

 Nu

Plătiţi pensie alimentară sau întreţinere pentru copii?

 Da

 Nu

 Da

 Nu

Răspunsul afirmativ la aceste întrebări nu vă descalifică automat. Dacă răspundeţi "da" la orice
întrebare, vă rugăm să explicaţi pe o altă foaie de hârtie.
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Autorizare şi eliberare
Înţeleg că prin completarea acestor cereri autorizez Habitat for Humanity să evalueze necesitatea
mea actuală pentru o casă Habitat for Humanity România, capacitatea de a plăti împrumutul fără
dobândă şi alte cheltuieli legate de proprietatea casei, precum şi disponibilitatea mea de a fi o
familie partener. Înteleg că evaluarea va include vizite personale, control al creditelor şi verificarea
angajării. Am răspuns sincer la toate întrebarile din aceast formular. Înţeleg că dacă nu am răspuns
sincer la aceste întrebări, cererea mea va fi respinsă şi, chiar dacă am fost deja selectat să primesc o
casă Habitat for Humanity, pot fi descalificat din program. Originalul sau o copie a acestei cereri
va fi reţinută de Habitat for Humanity Ploiesti, chiar dacă cererea nu este acceptată.

Semnătura

Data:

Semnătura

Data:

Dacă este necesar mai mult spaţiu pentru a completa oricare parte a acestei aplicaţii, vă rugăm să folosiţi o foaie
separată pe care să o ataşati apoi acestei aplicaţii. Marcaţi comentariile aditionale cu "S" pentru solicitant şi
"C" pentru co-solicitant.
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