□□□□□□
din □□ □□ □□□□
Nr.

CERERE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
născut la data de:
□□ □□ □□□□
în localitatea:
□□□□□□□□□□□□□□□
Judeţul /sectorul:
□□□□□□□□□□□□□□
posesor al BI/CI: Seria □□ Nr. □□□□□□ CNP: □□□□□□□□□□□□□
domiciliat în localitatea:
□□□□□□□□□□□□□□□
strada:
□□□□□□□□□□□□□□□
nr. □□□□□□ bloc □□□□□□ scara □□□□ etaj □□ apart. □□□□
judeţul/sectorul:
□□□□□□□□□□□□□□
soţul / soţia lui: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Subsemnatul:

solicit acordarea ajutorului lunar în temeiul Legii nr. 578/2004, cu modificările şl completările ulterioare.
Menţionez că beneficiez de pensie stabilită în baza:
-dosar nr:

□□□□□□
- dosar nr: □□□□□□
- dosar nr: □□□□□□

Anexez la prezenta cerere următoarele acte:

□□□

□□□□□□

a) copia buletinului de identitate / a cărţii de identitate seria
nr.
b) copia certificatului de naştere;
c) copia certificatului de căsătorie;
d) copia certificatului de deces;
e) copia deciziei / talonului de pensie / dovada înregistrării cererii de pensionare;
f) copia deciziei I talonului de pensie / dovada înregistrării cererii de pensionare, anterior decesului, a
soţului decedat;
g) declaraţie pe propria răspundere

DATA

SEMNĂTURA

DECLARAŢIE
(anexă la cererea pentru acordarea ajutorului lunar in temeiul Legiii nr.578/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
născut la data de:
□□ □□ □□□□
în localitatea:
□□□□□□□□□□□□□□□
Judeţul /sectorul:
□□□□□□□□□□□□□□
posesor al BI/CI: Seria □□ Nr. □□□□□□ CNP:
□□□□□□□□□□□□□
domiciliat în localitatea:
□□□□□□□□□□□□□□□
strada:
□□□□□□□□□□□□□□□
nr. □□□□□□
bloc □□□□□□ scara □□□□ etaj □□ apart. □□□□
judeţul/sectorul:
□□□□□□□□□□□□□□
fiul / fiica lui:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
si a :
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Subsemnatul:

Cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:
I. - m-am recăsătorit după decesul soţului /soţiei;
DA
NU
- beneficiez de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
DA
NU
- am calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, conform legii, respectiv mă regăsesc în
una dintre următoarele situaţii:
 desfăşor activităţi pe bază de contract individual de muncă sau ca funcţionar
public;
DA
NU
 desfăşor activitate în funcţii elective sau sunt numit în cadrul autorităţii executive,
legislative ori judecătoreşti;
DA
NU
 sunt membru cooperator într-o organizaţie a cooperativei meşteşugăreşti:
DA
NU
 sunt asociat unic, asociat, comanditar sau acţionar;
DA
NU
 sunt administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de
management;
DA
NU
 sunt membru al asociaţiei familiale;
DA
NU
 sunt persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente;
DA
NU
 sunt persoană angajată într-o instituţie internaţionala si nu sunt asiguratul
acesteia;
DA
NU
 realizez venituri din alte activităţi profesionale.
DA
NU

□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

II. Mă

oblig, sub sancţiunea suportării tuturor consecinţelor legale, să aduc la cunoştinţa
casei teritoriale de pensii dacă, dupa stabilirea ajutorului lunar, mă voi regăsi într-una dintre
situaţiile de la pct. I. în termen de 15 zile de Ia data la care a intervenit această situaţie.

III. Am
luat
la
cunoştinţa
de
prevederile
art.
292
Cod
Penal,
respectiv declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi
dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni ia 2 ani sau cu
amendă.
DATA

SEMNATURA

