
Anexa Nr. 16  la normele metodologice 

 

CERERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

pentru acordarea unui ajutor de urgenţă 
 

    Stimate/ă domnule/doamnă director, 

    Subsemnatul/a, 

Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  

Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    
Cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Act de identitate/doveditor |__|__|__|__| Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                 (z  z)   (l   l) (a  a   a  a) 
 

Domiciliul conform act de identitate: 

Strada |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nr. |__|__|__|__|  Bl. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sc. |__|__|  Et. |__|__| Apart. |__|__|__|_| Sector |__|__| 

Localitatea |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel./ Mobil |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       Judeţ  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Starea civilă 

|¯| căsătorit(ă)                  |¯| necăsătorit(ă)                     |¯| uniune consensuală 

|¯| văduv(ă)                      |¯| divorţat(ă)                          |¯| despărţit(ă) în fapt 

Altele ............................................................................................................. 

 

Situaţia profesională? |¯| salariat                     |¯| şomer                        |¯| independent            |¯| student 

  |¯| lucrător agricol        |¯| lucrător ocazional       Altele .......................................... 

 

Beneficiez (am beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 

 

Realizez venituri din muncă?              |¯| Nu                   |¯| Da, în sumă de                              |__|__|__|__| 

 

    În conformitate cu prevederile legale, solicit acordarea unui AJUTOR DE URGENŢĂ de la 

bugetul de stat pentru familia mea formată din: 

    Date despre partenerul/partenera mea 

Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__| 

Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_| 

Cod numeric personal  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__| 

 

 

Consiliul Local Dorna-Arini 



Act de identitate/doveditor                                   |__|__|__|__| Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                   (z   z)  (l   l)  (a  a   a  a) 
 

Situaţia profesională? |¯| salariat                     |¯| şomer                        |¯| independent              |¯| student 

  |¯| lucrător agricol         |¯| lucrător ocazional      Altele .................................. 
 

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 
 

Realizează venituri din muncă?                     |¯| Nu                               |¯| Da, în sumă de |__|__|__|__| 

 

    Date despre copiii familiei şi care locuiesc împreună cu aceasta: 

1.                    Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cod numeric personal   al |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Act de identitate/doveditor*)  |__|__|__|__|  Seria |__|__|__|  Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                   (z  z)  (l   l)  (a  a   a  a) 
 

Relaţia de rudenie cu 

persoana îndreptăţită? 

|¯| copil natural             |¯| copil adoptat              |¯| copil în plasament familial 

|¯| copil în tutelă           |¯| copil în curatelă           |¯| copil încredinţat spre adopţie 
 

Situaţia şcolară? 
|¯| preşcolar            |¯| elev cls. I - VIII 

}{ 
Şcoala nr. ................................... 

|¯| fără studii           |¯| elev cls. IX - XII Loc. ............................................. 
 

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu                              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 
 

Realizează venituri din muncă?                        |¯| Nu                                   |¯| Da, în sumă de |__|__|__|_ 
 

2.                    Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  Cod numeric personal  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Act de identitate/doveditor*)  |__|__|__|__|  Seria |__|__|__|  Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                    (z  z)  (l   l)  (a  a   a  a) 
 

Relaţia de rudenie cu 

persoana îndreptăţită? 

|¯| copil natural             |¯| copil adoptat                |¯| copil în plasament familial 

|¯| copil în tutelă           |¯| copil în curatelă             |¯| copil încredinţat spre adopţie 
 

Situaţia şcolară? 
|¯| preşcolar              |¯| elev cls. I - VIII 

}{ 
Şcoala nr. ..................................... 

|¯| fără studii             |¯| elev cls. IX - XII Loc. ............................................. 
 

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu                              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 



Realizează venituri din muncă?                             |¯| Nu                               |¯| Da, în sumă de |__|__|__|__| 

 

3.                    Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codnumeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Act de identitate/doveditor*)  |__|__|__|__|  Seria |__|__|__|  Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                   (z  z)  (l   l)  (a  a   a  a) 
 

Relaţia de rudenie cu 

persoana îndreptăţită? 

|¯| copil natural             |¯| copil adoptat                |¯| copil în plasament familial 

|¯| copil în tutelă           |¯| copil în curatelă             |¯| copil încredinţat spre adopţie 
 

Situaţia şcolară? 
|¯| preşcolar              |¯| elev cls. I - VIII 

}{ 
Şcoala nr. ..................................... 

|¯| fără studii             |¯| elev cls. IX - XII Loc. ............................................. 
 

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu                              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 
 

Realizează venituri din muncă?                             |¯| Nu                               |¯| Da, în sumă de |__|__|__|__| 
 

4.                   Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Act de identitate/doveditor*)  |__|__|__|__|  Seria |__|__|__|  Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                   (z  z)  (l   l)  (a  a   a  a) 
 

Relaţia de rudenie cu 

persoana îndreptăţită? 

|¯| copil natural             |¯| copil adoptat                |¯| copil în plasament familial 

|¯| copil în tutelă           |¯| copil în curatelă             |¯| copil încredinţat spre adopţie 
 

Situaţia şcolară? 
|¯| preşcolar              |¯| elev cls. I - VIII 

}{ 
Şcoala nr. ..................................... 

|¯| fără studii             |¯| elev cls. IX - XII Loc. ............................................. 
 

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu                              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 
 

Realizează venituri din muncă?                             |¯| Nu                               |¯| Da, în sumă de |__|__|__|__| 
 

5.                    Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codnumeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Act de identitate/doveditor*)  |__|__|__|__|  Seria |__|__|__|  Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                  (z  z)  (l   l)  (a  a   a   a) 
 
 



Relaţia de rudenie cu 

persoana îndreptăţită? 

|¯| copil natural             |¯| copil adoptat                |¯| copil în plasament familial 

|¯| copil în tutelă           |¯| copil în curatelă             |¯| copil încredinţat spre adopţie 
 

Situaţia şcolară? 
|¯| preşcolar              |¯| elev cls. I - VIII 

}{ 
Şcoala nr. ..................................... 

|¯| fără studii             |¯| elev cls. IX - XII Loc. ............................................. 

 

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu                              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 
 

Realizează venituri din muncă?                 |¯| Nu                               |¯| Da, în sumă de |__|__|__|__| 

 

6.                    Numele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Act de identitate/doveditor*)  |__|__|__|__|  Seria |__|__|__|  Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                  (z  z)  (l   l)  (a  a   a   a) 
 

Relaţia de rudenie cu 

persoana îndreptăţită? 

|¯| copil natural             |¯| copil adoptat                |¯| copil în plasament familial 

|¯| copil în tutelă           |¯| copil în curatelă             |¯| copil încredinţat spre adopţie 

 

Situaţia şcolară? 
|¯| preşcolar              |¯| elev cls. I - VIII 

}{ 

Şcoala nr. ..................................... 

|¯| fără studii             |¯| elev cls. IX - XII Loc. ............................................. 

 

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă socială? (se vor ataşa acte doveditoare) 

|¯| Nu                              |¯| Da, din România           |¯| Da, din alte ţări 

 

Realizează venituri din muncă?                             |¯| Nu                               |¯| Da, în sumă de |__|__|__|__| 
 

(*) Pentru cetăţenii români: 

CN - Certificat de naştere 

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: 

PST - permis de şedere temporară 

Pentru cetăţenii UE, SEE sau 

Confed. Elveţiană: 

BI - buletin de identitate 

CI - carte de identitate 

DI - document de identitate 

PSTL - permis de şedere pe termen 

CIN - certificat înregistrare 

CR - carte de rezidenţă 

CIP - carte de identitate 

provizorie 

P - paşaport 

lung   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Familia mea deţine: 

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei   
 

Familia mea locuieşte 

    |¯| singură                                                                  |¯| împreună cu altă persoană singură sau familie 

 
 

    Tipul locuinţei 

|¯| TIP A 
Construcţie cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

      

|¯| TIP B 
Construcţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

 

Poliţă de asigurare a locuinţei?                 |¯| Nu            |¯| Da, la societatea ............................................... 

 Nr. poliţă ............. Din data de  ............................. 
 

Familia se încălzeşte cu: 

|¯| ENERGIE TERMICĂ  Denumire furnizor |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                              Codul titularului de contract |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|¯| GAZE NATURALE       Denumire furnizor |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                              Codul titularului de contract |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|¯| COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) 

|¯| ENERGIE ELECTRICĂ   Denumire furnizor |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                   Codul client |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

Bunuri imobile 

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, (case de 

vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de 

deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a 

  

Bunuri mobile 

1 Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru 

persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum 

şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile 

  

2 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, 

microbuze 

  

3 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul 

persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"*) 

  

4 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată   
5 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale   

Mode locuinţă: 
  

      Regimul juridic al locuinţei 

|¯| Casă cu curte 

 

      |¯| Proprietate personală 

|¯| Casă fără curte 

 

|¯| 1 cameră   |¯| În închiriere public/privat 

|¯| Apartament la bloc |¯| 2 camere   Altele ........................... 

|¯| Locuinţă socială |¯| 3 camere     
|¯| Locuinţă de serviciu |¯| 4 camere   Modul de dobândire al locuinţei 

|¯| Locuinţă de necesitate |¯| > 4 camere   |¯| Cumpărare 

|¯| Instituţionalizat/nu are locuinţă       |¯| Moştenire 

          Altele ........................... 



6 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, 

mecanic sau electric 

  

 

Familia realizează venituri totale (inclusiv cele din alte activităţi) în valoare de:          |__|__|__|__||__| 

 
 
 

    Solicit acest ajutor de urgenţă din următoarele motive: 

    ................................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................. 
 

    Pentru situaţia mai sus descrisă, subsemnatul a mai primit un ajutor: 

De la bugetul local: |¯| materiale de construcţii şi alte bunuri   
  |¯| sumă de bani în cuantum de: .......................... în anul .............. 

De la persoane fizice: |¯| materiale de construcţii şi alte bunuri   
  |¯| sumă de bani în cuantum de: .......................... în anul .............. 

De la persoane juridice: |¯| materiale de construcţii şi alte bunuri   
  |¯| sumă de bani în cuantum de: .......................... în anul .............. 

 
 

Subsemnatul declar că     |¯| am primit în ultimii 3 ani ajutoare de urgenţă în cuantum de ................. 

                                            |¯| nu am primit în ultimii 3 ani ajutoare de urgenţă 

 
 

    Subsemnatul sunt de acord cu prelucrarea datelor şi informaţiilor cu caracter personal menţionate  

în cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    Subsemnatul declară pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Legea                              

nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, că datele şi informaţiile 

prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi mă oblig să aduc la cunoştinţa autorităţilor, în scris, 

orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea dreptului. 

  
    Numele solicitantului ........................................                      Data ....................................... 

  
    Semnătura ............................ 

 


