AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU
PLÃÞI ªI INSPECÞIE SOCIALÃ
Certificare Primar

Comunei Tiha Birgaului
Consiliul Local al _____________________________

Nr._________
/ /
Data_______________

CERERE - DECLARATIE
L.S.
PE PROPRIA RASPUNDERE
pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Stimaþi cetãþeni, Statul român, în conformitate cu prevederile constituþionale, doreºte sã vã ajute sã depãºiþi
momentele speciale prin care treceþi, dvs. ºi familia dvs. Pentru aceasta vã adresãm rugãmintea sã citiþi cu foarte
multã atenþie formularul ºi sã completaþi cu sinceritate toate datele solicitate, conform indicaþiilor de mai jos.
Cu speranþa cã situaþia dvs. personalã se va schimba în bine cât mai curând, vã mulþumim pentru înþelegere!

Cap.1. Acest capitol al cererii se completeazã de cãtre solicitant. Dacã solicitantul este
persoana îndreptãþitã sau reprezentantul familiei, datele se vor repeta ºi la Cap. 2.
Subsemnatul(a):
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Cetatenie

*

UE
si anume (tara)_______________________
Non-UE

Romana

Actul de
identitate/doveditor *
(copie ataºatã)

Nr.
Seria
/ /
la data de______________

Bistrita

Eliberat de:
* Pentru cetatenii romani:
BI - buletin de P - pasaport
identitate
CI - carte de identitate
CIP - carte de identitate

Pentru cetatenii straini
Pentru cetatenii UE, SEE sau
sau apatrizi:
Confed. Elvetiana:
PST - permis de sedere
CIN - certificat
temporara
inregistrare
DI - document de identitate
CR - carte de rezidenta
PSTL-permis de sedere pe termen lung

Domiciliul/Date de contact:
Adresa: Str.
Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Localitatea
B i s t r i t a - N a s a u d
Judetul
Telefon __________________________
Mobil ___________________________
Resedinta (loc de sedere obisnuitã) este în afara României?
DA, in localitatea ____________________tara_________________
* NU
In nume propriu
* In calitate de reprezentant In numele persoanei
Vã rog sã aprobaþi acordarea:
al familiei mele
indreptatite
Ajutorului social
Ajutorului pentru încãlzire
Alocatiei pentru susþinerea familiei
Cap.2. Date despre persoana îndreptãtitã
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Cetatenie

*

Romana

Actul de identitate
Eliberat de:
Domiciliul/Date de contact:
Adresa: Str.
Nr.

Bl.

UE
si anume (tara)_______________________
Non-UE
Nr.
Seria
Bistrita
/ /
la data de______________

Sc.

Ap.

Localitatea
B i s t r i t a - N a s a u d
Judetul
Mobil ___________________________
Telefon __________________________
Starea civilã?
Casatorit(a)
Necasatorit(a)
Uniune consensuala
Vaduv(a)
Divortat(a)
Despartit in fapt

Dacã a locuit în afara tãrii în ultimii 2 ani?
DA in perioada___________-__________ tara__________________
* NU
Situatia scolarã?
Fara studii

Generale

Situatia profesionala?
Salariat
Independent

Pensionar
Lucr.agricol

Medii
Somer
Lucr.ocazional

Superioare
Student
Elev

Altele ____________________________
Daca a lucrat in afara tarii in ultimii 2 ani?
DA in perioada___________-__________ tara__________________
* NU
0.00
Venituri totale realizate in luna anterioara depunerii cererii________lei.
Grad de dizabilitate?
Da (se vor atasa acte doveditoare)
* Nu
Daca beneficiazã sau a beneficiat de unele drepturi de asistentã socialã?
(se vor atasa acte doveditoare)
Energie termica
Ajutor social
* Nu
Gaze naturale
Al.pt.sustinerea fam.
Da, din alte tari
Aj.pt.incalz.locuintei
Energie electrica
Da, din Romania
(pt.sezonul anterior)
Lemne, carbuni
1 persoane
CAP.3. Date despre familia persoanei indreptatite formata din _____
0
majore (inclusiv persoana indreptatita) si ______
copii.
a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptãtite:
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
UE
si anume (tara)_______________________
Non-UE
Nr.
Actul de identitate
Seria
Eliberat de Pol.___________________________ la data de______________
Dacã a locuit în afara tãrii în ultimii 2 ani?
NU
DA in perioada___________-__________ tara__________________
Cetatenie

Romana

Situatia scolarã?
Fara studii

Generale

Situatia profesionala?
Pensionar
Salariat
Lucr.agricol
Independent
Altele _______________________

Medii
Somer
Lucr.ocazional

Superioare
Student
Elev

Daca a lucrat in afara tarii in ultimii 2 ani:
NU
DA in perioada___________-__________ tara__________________
Venituri totale realizate in luna anterioara depunerii cererii________lei.
Grad de dizabilitate?
Nu

Da (se vor atasa acte doveditoare)

Cap.4. Date privind locuinta familiei / persoanei singure indreptatita:
Casã cu curte
Casã fãrã curte
Apartament la bloc
Locuintã socialã
Locuintã de serviciu
Locuintã de necesitate
Institutionalizat
Nu are locuintã

1 camera
2 camere
3 camere
4 camere
>4 camere

Regimul juridic al locuintei
Proprietate personalã
În închiriere public/privat
Alte sit.________________
Modul de dobandire al locuintei
Cumparare
Mostenire
Alte sit._________________

Tipul locuintei
Tip A - constructia cu structura de rezistentã din beton armat, metal, lemn, piatrã,
cãrãmidã arsã sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic si/sau chimic
Tip B - constructia cu pereti exteriori din cãrãmidã nearsã sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
Dacã are încheiatã politã de asigurare a locuintei?
Da, la societatea ________________________________________
* Nu
/ /
/ /
Nr.polita___________ Valabila de la ___________la
____________
Dacã polita acoperã riscurile obligatorii (cutremur, alunecãri de teren, inundatii?
Da
* Nu

Familia/persoana singurã îndreptãtitã se încãlzeste cu:
Energie termica

Denumire furnizor________________________
Codul titularului de contract_________________

Gaze naturale

Denumire furnizor________________________
Codul client_____________________

Combustibili solizi sau lichizi

Energie electrica

Denumire furnizor________________________
Codul client_____________________

Ianuarie
Cap.5.Date privind veniturile si bunurile familiei / persoanei singure indreptatite în luna:______________
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, "La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupã caz, al persoanei singure se iau
în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat,
asigurãri de ºomaj, indemnizaþii, alocaþii ºi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportã, obligaþii legale de întreþinere ºi alte creanþe legale,
cu excepþia alocaþiei pentru susþinerea familiei, prevãzutã de Legea nr. 277/2010, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a alocaþiei de stat pentru copii,
prevãzutã de Legea nr. 61/1993, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a bugetului personal complementar prevãzut de Legea nr. 448/2006 privind protecþia
ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr.
14/2010 privind mãsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producãtorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 74/2010, cu completãrile ulterioare, a burselor ºcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, a stimulentului educaþional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificãrile ulterioare, sub formã de tichet social pentru
stimularea participãrii în învãþãmântul preºcolar a copiilor proveniþi din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor ºi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordã elevilor în cadrul Programului naþional de protecþie socialã "Bani de liceu", cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naþional de protecþie socialã "Bursa profesionalã" prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind
modalitatea de subvenþionare de cãtre stat a costurilor pentru elevii care frecventeazã învãþãmântul profesional, precum ºi veniturile obþinute din activitãþile cu caracter
ocazional desfãºurate de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãþi cu caracter ocazional desfãºurate de zilieri, republicatã."

Cod

Categoria de venituri

Acte
Venit
doveditoare realizat-lei

Venituri din activitati independente:
01

Venituri din profesii libere veniturile obþinute din exercitarea profesiilorn medicale, de avocat, notar, auditor financiar,
consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare,
arhitect sau a altor profesii reglementate, desfãºurate în mod independent, în condiþiile legii

02

Venituri comerciale provenite din fapte de comerþ ale contribuabililor, din prestãri de servicii, precum ºi din practicarea
unei meserii

03

Veniturile din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã provin din brevete de invenþie, desene
ºi modele, mostre, mãrci de fabricã ºi de comerþ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor ºi drepturi conexe
dreptului de autor ºi altele asemenea

Adeverinta
eliberata de
Administratia
financiara

Salariul si alte drepturi salariale:
04

Salariul obþinut pe bazã de contract de muncã/raport de serviciu

05

Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

06

Salariul asistentului maternal

07

Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

08

Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoanã autorizatã sã desfãºoare o activitate independentã

09

Indemnizaþia de ºomaj ºi/sau venit lunar de completare

10

Indemnizaþiile din activitãþi desfãºurate ca urmare a unei funcþii de demnitate publicã, stabilite potrivit legii

11

Indemnizaþii din activitãþi desfãºurate ca urmare a unei funcþii alese în cadrul persoanelor juridice fãrã scop patrimonial

12

Drepturile de soldã lunarã, indemnizaþiile, primele, premiile,
sporurile ºi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii

13

Indemnizaþia lunarã brutã, precum ºi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societãþi naþionale, societãþi
comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este acþionar majoritar, precum ºi la regiile
autonome

14

Remuneraþia obþinutã de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societãþilor comerciale

15

Remuneraþia primitã de preºedintele asociaþiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit
legii privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de proprietari

16

Sumele primite de membrii fondatori ai societãþilor comerciale constituite prin subscripþie publicã

17

Sumele primite de reprezentanþii în adunarea generalã a acþionarilor, în consiliul de administraþie, membrii directoratului ºi
ai consiliului de supraveghere, precum ºi în comisia de cenzori

18

Sumele primite de reprezentanþii în organisme tripartite, potrivit legii

19

Indemnizaþia lunarã a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraþia de asigurãri sociale

20

Sumele acordate de organizaþii nonprofit ºi de alte entitãþi neplãtitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal
stabilit pentru indemnizaþia primitã pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate, în þarã ºi în strãinãtate,
în interesul serviciului, pentru salariaþii din instituþiile publice

21

Indemnizaþia administratorilor, precum ºi suma din profitul net cuvenite administratorilor societãþilor comerciale potrivit actului
constitutiv sau stabilite de adunarea generalã a acþionarilor

22

Sume reprezentând salarii sau diferenþe de salarii stabilite în baza unor hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitive ºi irevocabile,
precum ºi actualizarea acestora cu indicele de inflaþie

23

Indemnizaþiile lunare plãtite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenþã, stabilite conform contractului
individual de muncã

24

Orice alte sume sau avantaje de naturã salarialã ori asimilate salariilor în vederea impunerii

Adeverinta
eliberata de
angajator

Adev.elib.de
Admin.fin.
mandat p./ex.
cont/decizie
Adeverinta
eliberata de
Administratia
financiara

Venituri din cedarea folosintei bunurilor:
25

Veniturile, în bani ºi/sau în naturã, provenind din cedarea folosinþei bunurilor mobile ºi imobile, obþinute de cãtre proprietar,
uzufructuar sau alt deþinãtor legal, altele decât veniturile din activitãþi independente

Adeverinta
eliberata de
Administratia
financiara

Venituri din investitii:

29

Adeverinta
eliberata de
Castiguri din transferul titlurilor de valoare
Administratia
Venituri din operaþiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum ºi orice alte operaþiuni similare financiara

30

Venituri din lichidarea unei persoane juridice

26
27
28

Dividende
Venituri impozabile din dobânzi

Pensii:
Pensii de stat:
31
32
33
34
35

-pensia pentru limitã de vârstã
-pensia anticipatã
-pensia anticipatã partialã
-pensia de invaliditate
-pensia de urmas

mandat p.
extras cont
decizie

Pensii agricultori:
36
37

-pensia agricultor
-Indemnizaþia minimã pentru pensionari

Pensii militare:
38
39
40
41

-pensia de serviciu
-pensia de invaliditate
-pensia de urmas
-pensia I.O.V.R.

Indemnizatii:
42

-indemnizatia pentru persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncã ca urmare a participãrii la
Revolutie, marii mutilati, ranitii si pentru urmasii celor decedati în Revolutie

43

Indemnizaþia de însoþitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevãzãtori handicap grav

44

Indemnizatia pentru incapacitatea temporarã de muncã

45

Indemnizaþia lunarã pentru activitatea de liber-profesionist a artiºtilor interpreþi sau executanþi

mandat p.
extras cont
decizie

adeverinta
angajator

Indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului:
46

Indemnizatia pentr maternitate

47

Indemnizaþia pentru creºterea copilului pânã la vârsta de 1, 2 sau 3 ani

48

Stimulent lunar/de inserþie

49

Indemnizatia si ajutoare pentru cresterea copilului cu handicap

adeverinta
angajator
mandat p.
extras cont
decizie

Indemnizatii cu caracter permanent:
50

Indemnizatia lunarã acordatã magistratilor înlãturati din justitie din cosiderente politice

51

Indemnizatia lunarã acordatã persoanelor persecutate din motive politice sau etnice

52

Indemnizatia, sporul sau renta acordatã invalizilor, veteranilor si vãduvelor de rãzboi

53

Indemnizatia lunarã pentru persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului
Muncii in perioada 1950-1961

54

Indemnizaþia lunarã pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creaþie, legal constituite ºi recunoscute
ca persoane juridice de utilitate publicã

55
56
57
58
59

Indemnizatia lunarã pentru persoanele cu handicap
Indemnizaþia cuvenitã revoluþionarilor
Indemnizaþia de merit acordatã în temeiul Legii nr.118/2002
Renta viagerã pentru sportivi
Indemnizaþie lunarã de hranã pentru adulþi ºi copii infectaþi cu HIV sau bolnavi de SIDA

mandat p.
extras cont
decizie

Venituri din activitati agricole:
60

Venituri din cultivarea ºi valorificarea florilor, legumelor ºi zarzavaturilor, în sere ºi solarii special destinate acestor scopuri
ºi/sau în sistem irigat

61

Venituri din cultivarea ºi valorificarea arbuºtilor, plantelor decorative ºi ciupercilor

62

Venituri din exploatarea pepinierelor viticole ºi pomicole ºi altele asemenea

63

Venituri din valorificarea produselor agricole obþinute dupã recoltare, în stare naturalã, de pe terenurile agricole proprietate
privatã sau luate în arendã, cãtre unitãþi specializate pentru colectare, unitãþi de procesare industrialã sau cãtre alte
unitãþi, pentru utilizare ca atare

Adeverinta
eliberata de
Administratia
financiara

Venituri din premii si din jocuri de noroc:
64
65

Adeverinta
eliberata de
Adm.fin.
Veniturile din jocuri de noroc cuprind câºtigurile realizate ca urmare a participãrii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot
Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri

Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal:
66

Venituri din transferul dreptului de proprietate ºi al dezmembrãmintelor acestuia, altele decât cele cu cu titlu de moºtenire

Adev.elib.de
Adm.fin.

Venituri din din alte surse:
67

68

69

70
71

Prime de asigurãri suportate de o persoanã fizicã independentã sau
de orice altã entitate, în cadrul unei activitãþi pentru o persoanã
fizicã în legãturã cu care suportatorul nu are o relaþie generatoare de
venituri din salarii
Câºtiguri primite de la societãþile de asigurãri, ca urmare acontractului
de asigurare încheiat între pãrþi cu ocazia tragerilor de amortizare
Venituri, sub forma diferenþelor de preþ pentru anumite bunuri,
servicii ºi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foºti
salariaþi, potrivit clauzelor contractului de muncã sau în baza unor
legi speciale
Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din
activitatea de arbitraj comercial
Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind
impozabile

Adeverinta
eliberata de
Adm.fin.

Venituri obþinute din strãinãtate:
72

Venituri obþinute din strãinãtate

Alocatii:
73
74

Alocaþia lunara de plasament
Alocatia de întretinere

contr.munca
mandat p./ex.
cont/decizie
hotarare jud.

Ajutoare:
75

-aj.bãnesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile
de muncã în per.efectuãrii unei pedepse private de libertate

mandat p./ex.
cont/decizie

Alte surse de venit:
76
77
78

Depozite bancare
Rentã viagerã agricolã
Alte venituri

adeverinta
elib.de
Adm.finan.

0.00

FAMILIA/PERSOANA SINGURÃ BENEFICIAZÃ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM
CONTRACTULUI
81
82

Venitul lunar total al familiei:
Venitul net lunar pe membru de familie:

Familia/persoana singurã îndreptãþitã deþine în proprietate/folosinþã?
Bunuri imobile
Clãdiri sau spaþii locative, altele decat locuinþa de domiciliu si anexele gospodaresti
Terenuri de împrejmuire a locuinþei ºi curtea aferentã ºi alte terenuri intravilane care depãºesc 1.000 mp în
zona urbanã ºi 2.000 mp în zona ruralã
Bunuri mobile, aflate în stare de funcþionare
Autoturism ºi/sau motocicletã cu o vechime mai micã de 10 ani
Douã sau mai multe autoturisme ºi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fãrã remorci, rulote, autobuze, microbuze
ªalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi
Utilaje agricole: tractor, combinã autopropulsatã
Utilaje de prelucrare agricolã: presã de ulei, moarã de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acþionate hidraulic, mecanic sau electric

0.00
0.00

Terenuri, animale si pãsãri din gospodãrie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Grâu comun (ha)
Grâu dur (ha)
Secarã (ha)
Orz (ha)
Orzoaicã (ha)
Ovãz (ha)
Amestecuri de cereale de varã (ha)
Porumb boabe (ha)
Orez (ha)
Alte cereale (ha)
Mazãre, fasole de câmp ºi lupin dulce (ha)
Linte, nãut ºi mazariche (ha)
Alte culturi proteice (ha)
Cartofi (ha)
Sfeclã de zahãr - fãrã seminceri (ha)
Rapiþã (ha)
Floarea soarelui (ha)
Soia (ha)
In pentru ulei (ha)
Altele (ricin, mac, muºtar, s.a) (ha)
Hamei (fãrã seminceri) (ha)
Tutun (ha)
Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha)
In pentru fibrã (ha)
Cânepa (ha)
Alte culturi industriale (inclusiv in, cânepa pt. fibrã) (ha)
Legume proaspete, pepeni, cãpºuni în câmp (ha)
Legume proaspete, pepeni, cãpºuni în grãdinã (ha)
Legume proaspete, pepeni, cãpºuni în sistem protejat (ha)
Ciuperci (100 m2 )
Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha)
Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat
Seminþe de iarbã (graminee ºi legumin.furaj) (ha)
Alte seminþe (pt hortic, cult arabile fãrã cereale, cartofi, oleaginoase) (ha)
Culturi furajere rãdãcinoase (sfeclã furajerã, napi, morcovi furajeri) (ha)
Porumb furajer pentru siloz (ha)
Alte cereale pentru siloz (ha)
Alte plante furajere (ha)
Terenuri productive ºi necultivate (ha)
Alte culturi arabile neincluse (ha)
Pajiºti ºi pãºuni permanente (ha)
Pãºuni sãrace, de obicei nefertilizate ºi necultivate (ha)
Livezi de mãr, pãr (ha)
Livezi de prun, piersic, cais, cireº (ha)
Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha)
Livezi de coacãz, smochin, zmeur (ha)
Struguri pentru masã (ha)
Struguri pentru vin de calitate (ha)
Struguri pentru vin de masã (ha)
Pepiniere fãrã silviculturã (ha)
Alte culturi permanente (rãchitã, salcie) (ha)
Cabaline (buc.)
Viþei pt. îngrãºat
Viþei sub un an (buc.)
Tãuraºi de la 1 la 2 ani (buc.)
Viþele de la 1 la 2 ani (buc.)
Tãuraºi de 2 ani ºi mai mult (buc.)
Juninci de reproducþie (buc.)
Viþele pt îngrãºat (buc.)
Vaci de lapte (buc.)
Vaci de lapte la reformã (buc.)
Alte vaci (buc.)
Stupi (buc.)
Iepuri, femele pt. prãsilã (buc.)
Caprine, femele pt. prãsilã (buc.)
Alte caprine (buc.)
Oi mame (buc.)
Alte ovine (buc.)
Purcei (buc.)
Scroafe pt reproducþie (buc.)
Porci pt îngrãºat (buc.)
Alte porcine (buc.)
Pui de carne (buc.)
Gãini ouãtoare (buc.)
Alte pãsãri (buc.)

CAP. 6. Modalitatea de platã al ajutoarelor (cu exceptia ajutoarelor pentru
încãlzirea locuintei cu energie termicã, gaze naturale si energie electricã)

Mandat postal

Nume titular cont______________________________

In cont bancar Numar cont bancar____________________________
Deschis la banca_____________________________
Casierie
CAP. 7. Declar pe proprie rãspundere si sub sanctiunile Codului penal cã datele si
informatiile prezentate sunt complete si corespund realitãtii si mã oblig sã aduc la cunostinta
autoritãtilor, în scris si în termenul prevãzut de lege, orice modificare a situatiei mai sus
prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.
Subsemnatul(a) _____________________________________ prin prezenta declar cã am fost informat
cã datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul si pentru îndeplinirea atributiilor legale ale institutiei.

Am luat la cunostiintã cã informatiile din prezenta cerere si din actele atasate la aceasta,
vor fi prelucrate de ANPlS/AJPlS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal,
si libera circulatie a acestor date.

Data
___________
/ /

Semnãtura solicitantului
_____________________________________
______________________

Se ataseazã urmãtoarele documente:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________

