ANEXA nr. 1

CERTIFICARE PRIMAR

la Instrucţiuni

L.S

CERERE
şi
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei
Domnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/sectorului
__________________________________

I. SUBSEMNATA (UL),

Numele şi prenumele

Cod numeric personal*
Adresa: Str.
Nr.

Bl.

Sc.

Sector

Ap.

Mun./oraş
com.; sat
Judeţul
Telefon

Fax

E-mail
Actul de identitate 1)

Seria

Nr.

Eliberat de secţia de poliţie
Vârstă

Cetăţenia
Certificat de căsătorie

Seria

Act de căsătorie

Nr.

Nr.

din
Paşaport 2)

Seria

Nr.

Vă rog să-mi aprobaţi acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.
Doresc să primesc acest drept2):
- prin casierie (stat de plată)
- la domiciliu/reşedinţa prin mandat poştal
- în cont personal

nr.

deschis la Banca ___________________________________________________________________________
- în cont de card

nr.

deschis la Banca ___________________________________________________________________________
_____________________________________________

*)

În situaţia cetăţeanului străin se va completa în mod corespunzător
În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate:
- B.I.
- buletin de identitate
- C.I.
- carte de identitate
- C.I.P.
- carte de identitate provizorie
Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
- P.S.T.
- permis de şedere temporară
- P.S.P
- permis de şedere permanentă
- D.I.
- document de identitate
2)
Se va marca cu “X” căsuţa corespunzătoare

1)

II. DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE următoarele:

CERTIFICARE FUNCŢIONAR,

A.

Căsătoria a fost încheiată cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

B.

Sunt la prima căsătorie

L.S.

Nu sunt la prima căsătorie
C.

Declar că mă oblig să comunic în scris primăriei orice modificare a stării mele civile intervenită până la plata
sprijinului financiar, respectiv desfacerea, desfiinţarea sau încetarea căsătoriei, care poate conduce la încetarea
dreptului.

Declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii, sub sancţiunea prevăzută de
legea penală.

Data

Semnătura solicitantului

______________

______________________

CERTIFICARE FUNCŢIONAR
III. DECLARAŢIE A CELUILALT SOŢ:
L.S.

I. Subsemnata (ul),

Numele şi prenumele

Cod numeric personal*

Actul de identitate 1)

Seria

Nr.

Eliberat de secţia de poliţie
Cetăţenie

A.

Vârstă

Sunt la prima căsătorie
Nu sunt la prima căsătorie

B.

Declar că mă oblig să comunic în scris primăriei orice modificare a stării mele civile intervenită până la plata
sprijinului financiar, respectiv desfacerea, desfiinţarea sau încetarea căsătoriei, care poate conduce la încetarea
dreptului.

Declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii, sub sancţiunea prevăzută de
legea penală.
Data
______________
_______________________________________________________
*)

În situaţia cetăţeanului străin se va completa în mod corespunzător.

Semnătura
______________________

