
 

 

 

CONSILIUL LOCAL BORŞ 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

 

CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

pentru înscrierea în Programul anual de acordare a pachetelor alimentare 

 

 

Subsemnata (ul), 

A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI 

Nume şi prenume ____________________________________________________ 

CNP  ________________________ Act de identitate _____ Seria ____Nr __________ 

Eliberat de  ______________________  la data de  ______________ 

Calitatea: Pensionar                     |_| 

                Persoană cu handicap  |_| 

      

                Venit net lunar _____________ 
 

Se declară:  

venituri din pensii de orice tip, salarii, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare sociale, venituri 

din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi liberale sau comerciale, alte venituri după 

caz. 

 

A2. DOMICILIUL: 

În drept:  

Localitate  ________________________ Nr_______  Bloc ____Scara __Etaj __ Ap. ___           

În fapt: 

Localitate  ________________________ Nr________  Bloc ___ Scara __Etaj __ Ap. ___      

 

Telefon  fix      _______________________    

Telefon mobil  _______________________ 

 

A3. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI: |_|  Căsătorit(a), |_|  Divorţat(a) 

|_|  Desparţit în fapt, |_|  Necăsătorit(ă), |_|  Văduv(ă), |_|  Uniune consensuală 

 

A4. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

|_|  NU      |_|  DA, din România    |_|  DA, din alte ţări 

(se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) 



 

 

B. MEMBRII FAMILIEI CU CARE LOCUIEŞTE TITULARUL CERERII 
 

1. Numele şi prenumele __________________________________________________ 

CNP __________________________Act de identitate ____ seria ___ nr.____________ 

Calitatea ________________________ 

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: 

|_|  Da,       |_| Nu           Tipul de drepturi _________________      

 

Venit net lunar _____________ 

Se declară:  

venituri din pensii de orice tip, salarii, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare sociale, venituri 

din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi liberale sau comerciale, alte venituri după 

caz. 

 

 2. Numele şi prenumele __________________________________________________ 

CNP __________________________Act de identitate ____ seria ___ nr.____________ 

Calitatea ________________________ 

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: 

|_|  Da,       |_| Nu           Tipul de drepturi _________________      

 

Venit net lunar _____________ 

Se declară:  

venituri din pensii de orice tip, salarii, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare sociale, venituri 

din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi liberale sau comerciale, alte venituri după 

caz. 

 

3. Numele şi prenumele __________________________________________________ 

CNP __________________________Act de identitate ____ seria ___ nr.____________ 

Calitatea ________________________ 

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: 

|_|  Da,       |_| Nu           Tipul de drepturi _________________      

 

Venit net lunar _____________ 

Se declară:  

venituri din pensii de orice tip, salarii, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare sociale, venituri 

din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi liberale sau comerciale, alte venituri după 

caz. 



 

 

4. Numele şi prenumele __________________________________________________ 

CNP __________________________Act de identitate ____ seria ____ nr.____________ 

Calitatea ________________________ 

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: 

|_|  Da,       |_| Nu           Tipul de drepturi _________________      

 

Venit net lunar _____________ 

Se declară: venituri din pensii de orice tip, salarii, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare 

sociale, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi liberale sau comerciale, alte 

venituri după caz. 

 

5. Numele şi prenumele __________________________________________________ 

CNP __________________________Act de identitate ____ seria ___ nr.____________ 

Calitatea ________________________ 

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: 

|_|  Da,       |_| Nu           Tipul de drepturi _________________      

 

Venit net lunar _____________ 

Se declară: venituri din pensii de orice tip, salarii, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare 

sociale, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi liberale sau comerciale, alte 

venituri după caz. 

 

6. Numele şi prenumele __________________________________________________ 

CNP __________________________Act de identitate ____ seria ___ nr.____________ 

Calitatea ________________________ 

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: 

|_|  Da,       |_| Nu           Tipul de drepturi _________________      

 

Venit net lunar _____________ 

Se declară: venituri din pensii de orice tip, salarii, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare 

sociale, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi liberale sau comerciale, alte 

venituri după caz. 

 
VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                                                                    |_|_|_|_| 

  

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE                                                  |_|_|_|_| 

 



 

 

C. SITUAŢIA LOCATIVĂ A FAMILIEI / PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE 
 

Familia/persoana îndreptăţita gospodăreşte: 

|_| singură  |_| împreună cu altă(e) persoană(e)  |_| împreună cu altă(e) familie(i) 

 

D. Vă rog a-mi aproba inscrierea în Programul anual de acordare a pachetelor 

alimentare. 

 

 

I. Declar că mă oblig să aduc la cunoştinţă orice modificare intervenită în 

componenţa familiei şi a veniturilor realizate, inclusiv a bunurilor mobile şi imobile 

deţinute, precum şi a informaţiilor privitoare la domiciliu/reşedinţa declarată, în 

termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. 

      II. Cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii, 

respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau 

unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar pe proprie răspundere că datele 

şi informaţiile prezentate corespund realităţii.  

III. Prin prezenta cerere sunteţi informat că datele cu caracter personal sunt 

prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei. 

           Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere şi din actele ataşate la 

aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Borş cu respectarea Regulamentului nr. 679/2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal, şi libera circulaţie a acestor date. 

 

 

               

                Data                                                                           Semnătura solicitantului 
 

        _______________              ____________________ 

 

 

 

 

                        

 

  

 

 


