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ANLINT

-in aten(ia gdzcluitorilor solicitanlilor cle acte de ielentitate-

Vd facem cunoscut prevederile art. 321 qi aft.322 alin. 1, 4 Ei 5 din Codul civil
al Rom6niei care stabilesc nonre privind locuinfa familiei 6n sensul ci aceasta este ,,
art. 321 (7) Locuinta f amiliei este "Locuinta comuna a sotilor sau,
in lipsa, locuinta sotufui fa care se affa copiii.
2) Oricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara, in

conditiile legii, a unui imobif ca focuinta a fatniliei, chiar daca
nu este proprietarul- itnobilului.

Art. 322. - (1) l/i ciunuf dintre soti, chiar daca este
proprietar exc-Z usiv, nu poate dispune f ara consitntamantuf scrls af
cefuifaLt sot de drepturiLe asupra .l.ocuinteL familiei.

(4 ) Sotu.L care nu s-1-a dat consitntamantuL l-a incheierea actuLui
poate cere anuLarea lui in termen de un an de fa data La care a
l-uat cunostinta despre acesta, dar nLt tnai tarziu de un an de fa
data incetarii regimului tnatrimoniaf .

(5) In lipsa notarii focuintei fatniliei in cartea funciara,
sotuL care nu s-z-a dat consimtanantul. nu poate cere anufarea
actului, ci numai daune-interese de La ce.7al a-Lt sot, cu exceptia
cazuLui in care tertul dobanditor a cunoscut, pe al_ta cale,
calitatea de focuinta a familiei.

tn considerarea celor enunfate mai sus vi informim c5, la depunerea cererii
de eliberarc act de identitate de c:itre terfa persoirni pe care o primifi in spa{iul
de locuit, in calit:rte cle glzduitori aveti obliga{ia de rr-l intbrma pe lucritorul de
eviden{i cu privire Ia faptul cei imobilul a fost notat sau nu in cartea funciari ca
locuinfi a familiei. In situa{ia in care imobilul a fost notat in cartea funciari ca
locuinti a familiei este ncccsar si consim{zimffntul scris al celuilalt so{ pentru a
primi in spa{iul de locuit terfa persoanri.
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