Cerere aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Slatina nr. 341/22.12.2017

CERERE - DECLARATIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei
Nr._________/________________
I.
Numele

Subsemnata(ul),

Prenumele
Cod numeric personal
Adresa: Str.
Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Sector
Judeţul

Localitatea
Actul de identitate

Seria

Nr.

Eliberat de
la data de
Certificat de căsătorie

Seria

Nr.

Telefon

sau

e-mail
Vă rog să-mi aprobați acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.
II. DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE următoarele:
A
Căsătoria a fost încheiată cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
B

Sunt la prima căsătorie
Nu sunt la prima căsătorie

C

Declar că mă oblig să comunic în scris Direcției Protecție și Asistență Socială orice modificare
a stării mele civile intervenită până la plata sprijinului financiar, respectiv desfacerea,
desființarea sau încetarea căsătoriei, care poate conduce la încetarea dreptului

Declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității, sub sancțiunea prevăzută
de legea penală.
III. ANEXEZ prezentei cereri, următoarele DOCUMENTE:
Act identitate solicitant
-

Act identitate soț/soție

-

Document doveditor privind încheierea căsătoriei

-

Document bancar din care rezulta contul IBAN

-

Alte documente: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Data ...............................

Semnătură ..............................

IV. DECLARAȚIE A CELUILALT SOȚ:
Subsemnata(ul),
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Actul de identitate

Seria

Nr.

Eliberat de
la data de
Telefon

sau

e-mail
DECLAR următoarele:
A

Căsătoria a fost încheiată cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

B

Sunt la prima căsătorie
Nu sunt la prima căsătorie

C

Declar că mă oblig să comunic în scris Direcției Protecție și Asistență Socială orice modificare
a stării mele civile intervenită până la plata sprijinului financiar, respectiv desfacerea,
desființarea sau încetarea căsătoriei, care poate conduce la încetarea dreptului.

Declar pe proprie răspundere că datele si informatiile prezentate corespund realitătii, sub sanctiunea prevăzută de
legea penală.

Semnătură ..............................

Data ...............................

Cererea

a

fost

primită,

verificată

și

certificată

de

conformitate

cu

realitatea

de:

.................................................................................................. Semnătură ...............................................

