
   
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                      NESECRET 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE                                            Nr._________ din_________ 

UNITATEA       __________________________________ 

SUBUNITATEA__________________________________ 

_____________________________________________ 

(gradul, numele și prenumele) 

        

 

 

 

R A P O R T 

privind solicitarea de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________, născut/născută la data de _____________ în 

localitatea _____________, județul ______________, fiul/fiica lui _____________ și 

______________, domiciliat/domiciliată în localitatea _________________________, str. 

________________________, nr. ____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, județul ____________, sector 

____, posesor/posesoare al CNP ______________________,acest lucru dovedindu-l cu o copie după 

C.I. seria_____nr._____, eliberat la___________________. 

                                         

- numit/ă în prima funcţie în  

- mutat/ă în interesul serviciului în  

în localitatea __________________________, județul ____________________, conform 

ordinului/dispoziţiei nr.____________din_____________, (Notă: Se va menţiona primul ordin de numire sau 

de mutare în interesul serviciului în localitatea respectivă!) 

 

vă rog a-mi aproba acordarea compensaţiei lunare pentru chirie conform Hotărârii Guvernului nr. 

284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie 

cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât am încheiat: 

 

- în nume propriu  

- în numele soțului/soției 

un contract de închiriere a unui spațiu de locuit, în localitatea în care am fost numit/ă în prima 

funcţie sau mutat/ă în interesul serviciului, respectiv în ____________________________________, 

județul ___________________________, la următoarea adresă: str._______________________, 

nr.____, bl.____, sc.____, apt.____, sector___, acest lucru dovedindu-l cu  o copie după contractul de 

închiriere, pe care o anexez; 

Cuantumul chiriei este de __________________ (_________________________), contractul fiind 

valabil în intervalul ____________________________. 

 

Sunt  

- căsătorit/ă                                     - am în întreţinere _________copii 

- necăsătorit/ă                              -  - nu am în întreţinere copii 

 

iar soţul/soţia (Notă: Se completează numai dacă este cazul!)  

- este încadrat/ă în muncă în funcţia de__________________la____________________. 

- nu este încadrat/ă în muncă. 

 

- am atribuită  

- nu am atribuită 

prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuinţă din fondul locativ de stat 

în localitatea în care am fost numit/ă în prima funcţie sau mutat/ă în interesul serviciului. 

 

Data____________________                                                            Semnătura___________________   



   

iar soţul/soţia 

- are atribuită  

- nu are atribuită  

prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuinţă din fondul locativ de stat 

în localitatea în care am fost numit/ă în prima funcţie sau mutat/ă în interesul serviciului. 

 

- deţin 

- nu deţin  

locuinţă proprietate personală, în localitatea în care am fost numit/ă în prima funcţie sau mutat/ă în 

interesul serviciului, acest lucru dovedindu-l cu adeverința/certificatul de atestare fiscală nr. 

___________________ eliberat de către Primăria _____________________ la data de __________; 

 

iar soţul/soţia 

- deţine 

- nu deţine  

locuinţă proprietate personală în localitatea în care am fost numit/ă în prima funcţie sau mutat/ă în 

interesul serviciului, dovedindu-l cu adeverința/certificatul de atestare fiscală nr. 

___________________ eliberat de către Primăria _____________________ la data de __________ . 

   

-  am atribuită  

-  nu am atribuită  

de  locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat în localitatea în care am fost 

numit/ă în prima funcţie sau mutat/ă în interesul serviciului. 

 

Soţul/soţia ____________________________ (Notă: Se completează numai dacă este cazul!) 

- este poliţist sau cadru militar în activitate la unitatea/indicativul unităţii _____________, în 

localitatea ___________, județul __________; 

- nu este poliţist sau cadru militar în activitate; 

- beneficiază de compensarea cheltuielilor cu chiria din fonduri de la buget; 

- nu beneficiază de compensarea cheltuielilor cu chiria din fonduri de la buget. 

 

Menționez că 

- efectuez naveta în localitatea în care am domiciliul; 

- nu efectuez naveta în localitatea în care am domiciliul. 

            

Mă angajez a raporta în scris, în termen de 5 zile, schimbările intervenite de natură să modifice 

cuantumul sau condiţiile care au stat la baza acordării compensaţiei lunare pentru chirie, astfel: 

o la data încheierii de către mine sau soţia mea a unui contract de închiriere pentru o locuinţă 

atribuită din fondul locativ de stat în localitatea menţionată în ordinul/dispoziţia de numire/mutare; 

o la data dobândirii de către mine sau soțul/soţia meu/mea, pe orice cale (cumpărare, succesiune, 

donaţie, câştig etc.) a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care am fost mutat/ă, în 

interesul serviciului; 

o la data acceptării în scris a unei locuinţe de serviciu/intervenţie sau a cazării în căminul de 

garnizoană al Ministerului Afacerilor Interne; 

o la data încheierii căsătoriei, dacă soţul/soţia are locuinţă proprietate personală sau din fondul 

locativ de stat în localitatea unde am fost numit/numită/mutat/mutată; 

o la data refuzului în scris a unui spaţiu de locuit corespunzător; 

o la data expirării vizei de reşedinţă; 

o la data rezilierii sau modificării contractului de închiriere; 

o la data mutării într-o altă unitate; 

o la data la care soţul/soţia începe să beneficieze de compensarea cheltuielilor cu chiria din fonduri 

de la buget; 

o în orice alte situaţii prevăzute de lege, când se pierde calitatea de poliţist în activitate.          

 

Data____________________                                                            Semnătura___________________                                                      



   

 

Am luat la cunoştinţă de prevederile H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de 

acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi mă angajez să le respect. 

 

Se va completa olograf de către poliţistul solicitant: (Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la 

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, contractul de închiriere nu 

este încheiat cu copiii/părinţii mei ori ai soţiei/soţului mele/meu, precum şi angajamentul de a restitui în condiţiile legii 

sumele încasate fără temei în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale!) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                

Am depus la secretariatul structurii din care fac parte, raportul individual înregistrat cu 

nr.____________ în data de _______________ pentru atribuirea unei locuinţe de serviciu/ 

intervenţie ori asigurarea unui spațiu de locuit corespunzător (mie și, după caz, membrilor familiei 

mele) în localitatea în care am fost numit/ă în prima funcţie sau mutat/ă în interesul serviciului.                                                                                                                  

 

        

TELEFON DE CONTACT: 

Mobil- 

Interior- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data____________________                                                            Semnătura___________________                                                      

  

 



   

 

 
Verificat realitatea datelor de identitate şi a acelor privind situaţia profesională 

 
Numit în prima funcţie în localitatea _______________________________, conform ordinului/dispoziţiei 

nr._________din______________. 

 
Mutat în interesul serviciului în localitatea ___________________________, conform ordinului/dispoziţiei 

nr._________din______________. 
 

(Notă: Se va menţiona primul ordin de numire în funcţie sau de mutare în interesul serviciului în localitatea respectivă !) 

             

 

 
 DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE/ SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

 
 Data____________________ Semnătura ________________  
(Se va menţiona numele în clar al persoanei care a efectuat verificările!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verificat şi certificat realitatea datelor înscrise în raport referitoare la situaţia locativă 

 

La data de ____________ (Notă: Se va menționa data înregistrării raportului polițistului la 

secretariatul structurii din care face parte!), unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu 

are posibilitatea să asigure spațiu de locuit corespunzător nici polițistului în cauză, nici 

membrilor familiei sale, întrucât: 

- unitatea de poliție nu are în administrare locuințe de serviciu/locuințe de 

intervenție/spații de cazare în cămine de garnizoană disponibile; 

- nu a fost finalizată procedura de atribuire a locuințelor de serviciu/de intervenție 

disponibile, reglementată de prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 

243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.    

              

 
ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CAZARMARE  
(Din unitatea care asigură logistic unitatea de poliţie în care este încadrat poliţistul solicitant) 

 

 
Data___________________ Semnătura______________________ 
(Se va menţiona numele în clar al persoanei care a efectuat verificările!) 

 

 

 

 

 

 

 


	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                      NESECRET

