
Nr.________
Data____________ 

Numele 

Prenumele 

Cod numeric personal 

Adresa: Str. 

Nr. Bl. Sc. Ap. 

Localitatea 

Judetul 

Actul de identitate Seria Nr. 

Eliberat de  Pol. 

B i s t r i t a - N a s a u d

B i s t r i t a

Cetatenie * Romana    sau
UE

Non UE
si anume (tara)_______________________

la data de______________

Telefon   __________________________

Fax        ___________________________

Mobil  ___________________________

E-mail ___________________________

A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI

A3. SOLICITANTUL ARE RESEDINTA IN AFARA ROMANIEI:

* NU DA, in localitatea__________________tara__________________

A4. STAREA CIVILA A SOLICITANTULUI:

Casatorit(a)

Divortat(a)

Necasatorit(a)

Despartit in fapt

Vaduv(a)

Uniune consensuala

Altele ____________________________

A5. SITUATIA SCOLARA A SOLICITANTULUI:

Fara studii Generale Medii Superioare

  /  /

NU

B. DACA BENEFICIAZA DE UNELE DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA:

    58
  /  /

DA, din Romania(se vor atasa acte dov.:mandat p/extr.cont/decizie/adev.).

DA, din alte tari(se vor atasa acte dov.:mandat p/extr.cont/decizie/adev.).

Primarul _____________________________Comunei Tiha Birgaului Certificare Primar

L.S.
CERERE - DECLARATIE 

PE PROPRIA RASPUNDERE
pentru acordarea unui ajutor de urgenta

A1. Subsemnatul(a):

Vã rog sã aprobaþi acordarea unui ajutor de urgenta:



Numele 

Prenumele 

Cod numeric personal 

Actul de identitate Seria Nr. 

C1. SITUATIA PROFESIONALA A SOLICITANTULUI:
Elev

Salariat

Student

Somer

Lucr.agricol

Lucr.ocazional

Independent

Pensionar

Fara loc de m.

Casnic(a)

Altele ____________________________

C2. DACA SOLICITANTUL LUCREAZA IN AFARA ROMANIEI:

* NU DA

D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI / PERSOANEI INDREPTATITE:

Fara studii Generale Medii Superioare

Relatia de rudenie cu solicitantul sot/sotie partener intr-o uniune consensuala

Elev

Salariat

Student

Somer

Lucr.agricol

Lucr.ocazional

Independent

Pensionar

Fara loc de m.

Casnic(a)

Altele _______________________

NU DA

D7. Daca partenerul / persoana indreptatita lucreaza in afara Romaniei
NU DA

D5. Partenerul / persoana indreptatita beneficiaza de unele drepturi de 
asistenta sociala:

NU DA, din Romania DA, din alte tari.

D6. Situatia profesionala a partenerului / persoanei indreptatite

D4. Situatia scolara a partenerului / persoanei indreptatite

D3. Partenerul / persoana indreptatita are resedinta in afara Romaniei

Telefon   __________________________

Fax        ___________________________

Mobil  ___________________________

E-mail ___________________________

D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI / PERSOANEI INDREPTATITE: 

Adresa: Str. 

Nr. Bl. Sc. Ap. 

Localitatea 

Judetul 

          În conformitate cu prevederile legale, solicit acordarea unui AJUTOR DE URGENÞÃ 
de la bugetul de stat pentru familia mea formatã din:



Alte sit.________________

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

Modul de dobandire al locuintei
Cumparare
Mostenire

Alte sit._________________

Energie termica Denumire furnizor________________________
Codul titularului de contract_________________

Gaze naturale Denumire furnizor________________________
Codul client_____________________

Combustibili solizi sau lichizi

Tip A - 
Tipul locuintei

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

* Nu
Dacã are încheiatã politã de asigurare a locuintei?

Da, la societatea ________________________________________
Nr.polita___________ Valabila de la ___________la ____________  /  /   /  /

* Nu
Dacã polita acoperã riscurile obligatorii (cutremur, alunecãri de teren, inundatii?  

Da

Familia/persoana singurã îndreptãtitã se încãlzeste cu:

Energie electrica Denumire furnizor________________________
Codul client_____________________

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 

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 

Autoturism ºi/sau motocicletã cu o vechime mai micã de 10 ani 



Solicit acest ajutor de urgenþã din urmãtoarele motive:

Solicitant____________________________
Semnatura___________________________

Familia realizeazã venituri totale (inclusiv cele din alte activitãþi) în valoare de: ___________ lei.         0

Data_________________  /  /

          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

         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.

privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, 
si libera circulatie a acestor date.

Subsemnatul declar cã am primit în ultimii 3 ani ajutoare de urgenþã în cuantum 
de ____________ lei 
nu am primit în ultimii 3 ani ajutoare de urgenþã

Pentru situaþia mai sus descrisã, subsemnatul a mai primit un ajutor

De la bugetul local:

De la persoane fizice:

De la persoane juridice:

materiale de construcþii ºi alte bunuri
sumã de bani în cuantum de: ________ lei

materiale de construcþii ºi alte bunuri
sumã de bani în cuantum de: ________ lei

materiale de construcþii ºi alte bunuri
sumã de bani în cuantum de: ________ lei


