MODEL DE CERERE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CERERE SI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea ajutorului de urgență sub formă de tichet social

Subsemnatul,_____________________,CNP______________,cu domiciliul în
localitatea

________________,str.__________________________

nr.______,

bl.____________, ap._____, pensionar/persoană cu handicap_______________,
telefon______________, prin prezenta solicit acordarea unui ajutor de urgenţă sub
formă de tichete sociale conform HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor
de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în
situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările
ulterioare, cu ocazia sărbătorilor legale de Crăciun.
Menţionez că locuiesc singur(ă)/împreună cu familia mea compusă din ______
membri:

Membrii Familiei

Venit net realizat în luna anterioară
depunerii cererii

VENIT NET LUNAR TOTAL AL FAMILIEI:
VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE:

Familia/persoana
imobile/mobile:

singură

deţine

în proprietate/folosinţă

Bunul imobil/mobil
1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei
de domiciliu

2

Teren intravilan/extravilan, altul decât cel pe
care se află locuinţa de domiciliu şi curtea
aferentă

3

Motociclete, autoturisme, cu excepţia celor
adaptate pentru persoanele cu handicap

4

Autovehicule:
autoutilitare,
rulote, autobuze, microbuze

5

Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase,
blănuri de mare valoare, obiecte de colecţie

6

Aparatură
electronică:
camere
video,
amplificatoare audio, copiatoare, LCD/plasmă

7

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

următoarele

Da

bunuri

Nu

autocamioane,

Subsemnatul/a___________________________________, cunoscând prevederile
art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere
că datele, informaţiile şi documentele anexate corespund realităţii.
Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și
pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform
Regulamentului European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date.
Data

Semnătura

