
Nr._________________ /                                                                                      CERTIFICAT  PRIMAR
                                  L. S.

  

C  E  R  E  R  E 

pentru  acordarea  alocaţiei  familiale  complementare/ alocaţiei  de  susţinere  pentru familia 
monoparentală.

      

                  Domnului  Primar  al  municipiului

                 I.  Subsemnatul (a)  ________________________________________________________

Numele _____________________________  prenumele ____________________________________

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

Domiciliul   legal:                               ,  str.____________________________________  nr. ____  ap. 

Domiciliul  de  fapt:                           ,  str.____________________________________  nr. ____  ap. _

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|

Eliberat  de  Poliţia  ________________________________________________________________

Vă  rog  să-mi  aprobaţi :  Alocaţia  familială  complementară    |__|             
                                          Alocaţia de susţinere  pt. familia monoparentală   |__|

Beneficiez/ nu beneficiez  de  ajutor  social  conf. Legii nr. 416/2001, având  dosarul nr. _______

                 II.  Date  privind  componenţa  familiei:

                SOŢ/SOŢIE

Numele _____________________________  prenumele ____________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|

Eliberat  de  Poliţia  ___________________________

_______________________________________________________________________________
LEGENDA:    - B.I.     - buletin  de  identitate
                        - C.I.     - carte  de  identitate
                        - C.I.P.  - carte  de  identitate  provizorie
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        COPII:

 1. Numele _____________________________  prenumele__________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|
  (certif. naştere)
2. Numele _____________________________  prenumele __________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|
  (certif. naştere)
3. Numele _____________________________  prenumele __________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|
  (certif. naştere)
4. Numele _____________________________  prenumele __________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|
  (certif. naştere)
5. Numele _____________________________  prenumele __________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|
  (certif. naştere)
6. Numele _____________________________  prenumele __________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|
  (certif. naştere)
7. Numele _____________________________  prenumele __________________________________

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

Act  de  identitate:  |__|__|__|  Seria  |__|__|__|   Nr. |__|__|__|__|__|__|
 (certif. naştere)
                 
III.  Date  privind  veniturile  nete  realizate  de  membrii  familiei:

1.  VENITURI  PERMANENTE  REALIZATE  ÎN  LUNA    |__|__|

Cod
VEN

Categoria de venituri Actul  doveditor *) Venitul  realizat  **) 
(lei)

    Salariu  şi  alte  drepturi  salariale   
01 - pe  baza  de  contract  de  munca - adev. eliberata  de  angajator

02 -  indemniz.  asist.  pers. al pers.cu handic. - adev. eliberata  de  angajator

03 - salariul  asist. maternal  profesionist - adev. eliberata  de  angajator

04 - salariul  ingrij. la dom. al pers. vârstn.  depend. - adev. eliberata  de  angajator
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05 -  venit lunar realiz.  (asociat sau persoana 
autorizată  independent)   

- adev. elib.  de  Adm. Financiara

06 - indemniz. de şomaj/ venit lunar de completare - talon  de  plata

      
     Pensii

                               Pensii  de  stat
07 - pensie  pentru  limita  de vârsta - talon  de  pensie

08 - pensie  anticipate  - talon  de  pensie

09 - pensie  anticipate  parţiala - talon  de  pensie

10 - pensie  de  invaliditate - talon  de  pensie

11 - pensie  de  urmaş - talon  de  pensie

                               Pensii  militare
12 - pensie  de  serviciu - talon  de  pensie

13 - pensie  de  invaliditate - talon  de  pensie

14 - pensie  de  urmaş - talon  de  pensie

15 - pensie  I.O.V.R.

16 - indemniz. pt. pers. care  şi-au pierdut capacitt. de 
muncă ca urmare a particip. la Revoluţie, mutilaţi, 
răniţii, urmaşii celor decedaţi

17 - alocaţia  socială  pentru  nevăzători - talon  de  plată/ adeverinţă

18 - indemniz. de însoţitor pt. pensionarii gr.1 invalid. - talon  de  plată

    Alte  drepturi  de  asigurări  sociale  
19 - indemniz. pt. incapacitate  temporară  de  muncă - adev. eliberată  de  angajator

20 -  indemniz.  pt. creşterea copilului   până  la  vârsta  de 
2  sau  3  ani.

- adev. eliberată  de  angajator

21 - indemnizaţia  de  maternitate - adev. eliberată  de  angajator

    Indemnizaţii  cu  caracter  permanent
22 - indemniz lunară  acordată magistr. înlăturaţi din 

justiţie din motive politice
- talon de pensie

23 -  indemniz.  lunară acordată pers. persecutate din 
motive politice sau etnice

- talon de pensie

24 - indemniz. sporul sau renta acordată invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război

- talon de plată

25 - indemniz. pt. părinţii persoanelor care au  decedat  în 
timpul Revoluţiei

- talon de plată

26 - indemniz. de îngrijire pt. revoluţ. invalizi  gr.1 - talon de plată

27 - suma fixă acordată mamelor eroilor martiri - talon de plată

28 - indemni. lunară pt. pers. care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Dir.Gen. a Serv. Muncii în perioada 
1950-1961

29 - indemniz. lunară pentru persoanele cu handicap

    ALOCAŢII   
30 - alocaţia de stat pentru copii - talon de plată/ adeverinţă

31 -  aloc. de întreţinere pt. copiii daţi în plasam. fam. sau 
încred. potrivit legii unor familii sau personae (inclusiv 
pensia alimentară)

- adeverinţă

    
   BURSE 

30 - pentru  elevi - adev. elib. de unit. de învăţământ
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33 - pentru  studenţi - adev. elib. de unit. de învăţământ

    AJUTOARE 
34 - ajut. bănesc lunar pt. pers. care au devenit  incap. de 

muncă în perioada efectuării  pedepsei privative de 
libertate

- talon de plată

35 - ajut. social lunar pt. soţiile celor  care satisfac 
serviciul militar obligatoriu

- adev. eliberată de centrul militar

T O T A L   1

1.  ALTE  SURSE  DE  VENIT
    

SURSA   DE   VENIT Actul doveditor privind 
proprietatea şi/sau venitul reaizat

Venitul  realizat ***) 
(lei)

a) Terenuri, clădiri, spaţii  locative sau alte bunuri mobile ori 
imobile (la stabilirea venitului se iau în considerare arenda, 
chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale produse de 
acestea)
b) Alte  venituri

T O T A L   2

VENIT TOTAL AL FAMILIEI   (TOTAL  1 + TOTAL  2)

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE  (Venit lunar total/ nr. membrii de 
fam.)

     IV.  Declar  pe  proprie  răspundere  că  nu am  solicitat  drepul  la  alocaţie  familială 
complementară  sau  la  alocaţia  de  susţinere  de  la  alte  primării.
    
     V.   Mă  oblig   să  aduc  la  cunoştinţa  primarului   orice  modificare  intervenită  în 
componenţa  familiei  şi  a  veniturilor  realizate,  în  termen  de  5  zile  de  la  data  modificării.  

     IV.  Cunoscând  prevederile  art. 292  din  Codul  Penal  cu  privire  la  falsul  în  declaraţii, 
respectiv  că  declararea  necorespunzătoare  a  adevărului  făcută unui  organ  sau  instituţii  de 
stat  se  pedepseşte cu  închisoare  de  la  3  luni  la  2  ani  sau  cu  amendă,  declar  pe  proprie  
răspundere  că  datele  şi  informaţiile  prezentate  corespund  realităţii.

                      Data                                                                                                                                    Semnătura  solicitantului

______________________                                                                         ____________________

__________________________________________________________________________________
   *)   se  vor  anexa  pentru  fiecare  membru  al  familiei
  **)  pentru  aceeaşi  categorie  de  venituri  se  va  înscrie  suma  totală  a  acestora
***)  pentru  toate  sursele  se va  înscrie  venitul  mediu  lunar
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