Nr._________/________________
CERERE
pentru acordarea gratuităţii pentru consumul a 5 mc apă lunar, dar nu mai mult decât apa efectiv consumată
precum şi a contravalorii serviciilor de canalizare şi epurare aferente cantităţii de până la 5 mc apă potabilă utilizată
Subsemnatul,
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Adresa: Str.
Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Sector

Localitatea
Actul de identitate

Judeţul
Seria

Nr.

Eliberat de
Telefon
în calitate de reprezentant al familiei mele, declar următoarele:
I. Familia mea
a) este beneficiară de ajutor social în condiţiile Legii 416/2001:

DA

NU

b) este beneficiară de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010

DA

NU

c) are în componenţă membri încadraţi în grad de handicap accentuat / grav :

DA

NU

d) familia mea are datorii la bugetul local

DA

NU

e) plata c/v apei consumate se face la Asociaţia de Proprietari nr.

sau la Compania de Apa - Olt

II. Date privind componenţa familiei:
1. SOŢ/SOŢIE1)
Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Actul de identitate/act doveditor
2. COPII/ALTE PERSOANE 2
1. Numele

Seria

Nr.

Prenumele
Cod numeric personal
Actul de identitate/act doveditor3

Seria

Nr.

2. Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Actul de identitate/act doveditor

Seria

Nr.

Seria

Nr.

3. Numele
Prenumele
Cod numeric personal
Actul de identitate/act doveditor
1

Nu se completează în cazul familiilor monoparentale
În condiţiile în care numărul copiilor/altor persoane este mai mare de 3 se adaugă o alonjă
3
În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naştere
2

III. Date privind veniturile realizate de membrii familiei
1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE ÎN LUNA :
Cod

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

Actul doveditor1

Categoria de venituri

Salariu şi alte drepturi salariale
Salariu obţinut pe bază de contract de muncă/raport de
serviciu
Indemnizaţia asistentului personal al persoanei cu handicap
Salariul asistentului maternal profesionist
Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice
dependente
Indemnizaţia de şomaj / venitul lunar de completare
Venitul lunar realizat de membru asociat sau persoană
autorizată să desfăşoare o activitate independentă
Indemnizaţia din activităţi desfăşurate ca urmare a unei
funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii
Indemnizaţia din activităţi desfăşurate ca urmare a unei
funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop
patrimonial
Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele,
premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar,
acordate cf. legii
Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net,
cuvenită administratorilor la companii/societăţi naţionale,
societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum
şi la regiile autonome
Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de
mandat cf. prevederilor legii societăţilor comerciale
Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de
mandat, cf legii asociaţiilor de proprietari
Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor
comerciale constituite prin subscripţie publică
Semele primite de reprezentanţii în adunarea generală a
acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii
directoratului şi consiliului de supraveghere, precum şi în
comisia de cenzori
Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite,
potrivit legii
Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii
înscrise în declaraţia de asigurări sociale
Sumele acordate de organizaţiile nonprofit şi de alte entităţi
neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori la
nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe
perioada delegării/detaşării în alată localitate, în ţară şi
străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din
instituţiile publice
Indemnizaţia administratorilor precum şi suma din profitul
net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale
potrivit acutului constitutiv sau stabilite de adunarea
generală a acţionarilor
Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în
baza unor hotărâri judecătoreşti ramase definitive şi
irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de
inflaţie
Indemnizaţiile lunare plătite cf. legii de angajatori pe
perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului
individual de muncă
Orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori
asimilate salariilor în vederea impunerii

adeverinţă angajator

mandat poştal/extras cont/ decizie

adeverinţă Administraţia Financiară

Pensii
Pensii de stat/agricole

23.
24.
25.
26.
27.

Pensia pentru limită de vârstă
Pensia anticipată
Pensia anticipată parţială
Pensia de invaliditate
Pensia de urmaş

mandat poştal/extras cont/ decizie

2

Venitul realizat2

(lei)

Cod

Actul doveditor1

Categoria de venituri

28.

Pensie agricultor

29.
30.
31.
32.

Pensia de serviciu
Pensia de invaliditate
Pensia de urmaş
Pensia I.O.V.R.

33.

Indemnizaţia pentru persoanele care şi-au pierdut total sau
parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la
Revoluţie si pentru urmaşii acestora
Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I
invaliditate/nevăzători handicap grav
Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă
Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist
a artiştilor interpreţi sau executanţi

Pensii militare
mandat poştal/extras cont/ decizie

Indemnizaţii

34.
35.
36.

mandat poştal/extras cont/ decizie

adeverinţă de angajator

Indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului

37.
38.
39.
40.

Indemnizaţia de maternitate
Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1,2
sau 3 ani
Stimulent lunar/ de inserţie
Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu
handicap

adeverinţă angajator

mandat poştal/extras cont/ decizie

Indemnizaţii cu caracter permanent

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
1
2
3

- Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din
justiţie din considerente politice
- Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din
motive politice sau etnice
Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor,
veteranilor şi văduvelor de război
Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961
Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii,
membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap
Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor
Indemnizaţie de merit acordată în temeiul Legii nr.
118/2002
Renta viageră pentru sportivi

mandat poştal/extras cont/ decizie

Alocaţii

Alocaţia de stat pentru copii
Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia lunară de plasament
Alocaţia de întreţinere

mandat poştal/extras cont/ decizie
hotărâre judecătorească, actualizată

Burse3

Pentru elevi
Pentru studenţi

adeverinţă instituţie învăţământ

Ajutoare

Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit
incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse
private de libertate
TOTAL 1:

mandat poştal/extras cont/ decizie

Se va anexa pentru fiecare membru de familie
Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora
Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi sprijinul financiar”Bani de liceu”acordat cf. HG nr. 1488/2004

3

Venitul realizat2

(lei)

2. ALTE SURSE DE VENIT
Cod

Sursa de venit

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Venituri din activităţi independente
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Venituri din investiţii
Venituri din activităţi agricole
Venituri din premii şi jocuri de noroc
Venituri di transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal si al dezmembrămintelor acestuia
Renta viagera agricola
Depozite bancare
Venituri din alte surse care nu se regăsesc în categoriile
de mai sus
TOTAL 2:

A7
A8
A9

4

Actul doveditor privind proprietatea
şi / sau venitul realizat

Venitul realizat4
(lei)

adeverinţa eliberata de Administraţia
Financiara

extras cont

Pentru toate sursele se va înscrie venitul mediu lunar

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (TOTAL 1+ TOTAL 2)
VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (Venit lunar total/nr. membri familie)

IV. Familia mea deţine în proprietate/folosinţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate
Mijloace transport
Autoturisme
Autoutilitare
Autocamioane cu sau fără remorci
Şalupe
Bărci cu motor
Scutere de apă
Iahturi
Autobuze
Microbuze
Terenuri
Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, cu suprafaţă mai mare de 1000 mp în
zona urbană şi 2000 mp în zona rurală
Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile) cu suprafaţă mai
mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 membrii

V. Mă oblig să aduc la cunoştinţa Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială orice modificare intervenită
în componenţa familiei şi a veniturilor realizate, în termen de 5 zile de la data modificării.
Prin semnarea prezentei, am luat la cunoştinţă că cele declarate sunt corecte şi complete, iar
declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.
Data ___________

Semnătura solicitantului
__________________

NOTĂ
Pe lângă actele de venituri precizate la pct. III - Date privind veniturile realizate de membrii familiei, se vor mai anexa la cerere
documentele precizate mai jos:
B.I./C.I./C.I.P. pentru titular şi ceilalţi membrii de familie ;
certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor;
certificat de căsătorie;
hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului/ decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului pentru măsura plasamentului/ plasamentului în regim de urgenţă potrivit legii;
hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru
persoana care nu a împlinit 18 ani şi are copii în întreţinere, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin
decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă
de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
acte din care să rezulte că un membru al familiei – copil/tânăr – urmează o formă de învăţământ, în care să se specifice dacă beneficiază sau de
bursă;
adeverinţă emisă de Asociaţia de proprietari/chiriaşi în care să se specifice nominal persoanele care sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de
întreţinere. În cazul în care nu există asociaţie de proprietari/chiriaşi, se prezintă o copie a ultimei facturi de plată emisă de operatorul de
salubritate pentru colectarea gunoiului menajer;
după caz, alte acte considerate necesare de către persoana care primeşte şi verifică cererea

4

