ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL DEVA
CONSILIUL LOCAL DEVA

Anexa nr.2 la Hotărârea nr . 242 /2021

CERERE ACORDARE TICHETE SOCIALE
(pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea unei centrale termice individuale)
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul/a :
Nume și prenume ______________________________________________
CNP __________________________________________
Act de identitate ________ serie _______ nr.___________
Eliberat de _________________ la data de _______________
Domiciliul conform act de identitate
Str._______________________________, nr.______, bl._____, sc._____, ap._____
Localitatea ___________________, județul _____________________
Starea civilă:
 căsătorit(ă);
 necăsătorit(ă);
 uniune consensuală;
 vaduv(ă);
 divorțat(ă) ;
 despărțit în fapt
Altele______________________________________________
Situația profesională:  salariat;  șomer;  independent;  student;  lucrător agricol;
Altele _________________________________________
Realizez venituri din muncă :  NU ;  DA în suma de __________________
Situația locativă :
Regimul juridic al locuinței :
 proprietate personală  beneficiar uzufruct

 habitație viageră

Sistem de încălzire: Racordat la sistem centralizat de termoficare :  DA
Alte locuințe:
 dețin în proprietate alte locuințe

 NU

 nu dețin în proprietate alte locuințe

În conformitate cu prevederile legale în vigoare solicit acordarea de tichete sociale, din bugetul
local, pentru _________________________________________________________ în valoare
de____________________lei, pentru familia mea formată din :
Date despre membrii familiei
Nr.
crt.
1
Nume și prenume
Calitatea
 soț/soție
uniune consensuală (concubinaj)
Domiciliu
Str.______________, nr._____, Bl._____, sc.____, ap.____
Localitate ___________ Județul ___________
Acte de identitate Seria ______ Nr._____________, Eliberat de ______________ la
data de____________
Situația
 salariat;
șomer;  independent;
 student
profesională
 altele_____
Venituri/
 venit net __________
 indemnizație handicap __________
Beneficii sociale
Alte venituri ___________

2

3

4

5

Nume și prenume
CNP
Calitatea
Venituri/
Beneficii sociale
Nume și prenume
CNP
Calitatea
Venituri/
Beneficii sociale
Nume și prenume
CNP
Calitatea
Venituri/
Beneficii sociale
Nume și prenume
CNP
Calitatea
Venituri/
Beneficii sociale

 Preșcolar ;  elev ;  altele_______
Unitatea de învățământ
 alocație de stat ________;  indemnizație handicap __________
Alte venituri ___________
 Preșcolar ;  elev ;  altele_______
Unitatea de învățământ
alocație de stat ________;  indemnizație handicap ___________
Alte venituri ___________
 Prescolar ;  elev
;  altele_______
Unitatea de învățământ
 alocație de stat ________;  indemnizație handicap ___________
Alte venituri_________
 Prescolar ; elev
;  altele_______
Unitatea de învățământ
 alocație de stat ________; indemnizație handicap ____________
Alte venituri ___________

Persoana singură /Familia realizează venituri nete totale în valoare de
___________________
VENITUL NET /Persoana singură /Membru de familie este: în valoare de ____________________
În situația în care de la data depunerii cererii și până la data finalizării verificării cu privire
la îndeplinirea criteriilor pentru acordarea tichetelor sociale, intervin modificări cu privire la
datele și informațiile din prezenta cerere, mă oblig ca, în termen de 2 (două zile) lucrătoare de la
data intervenirii acestora, să le comunic Direcției de Asistență Socială Deva, printr-o nouă
cerere.
Mă oblig ca până la data de 31 decembrie 2021 să restitui Direcției de Asistență Socială Deva
carnetul de tichete/tichetele sociale neutilizate.
Am luat la cunoștinta că informațiile din prezenta cerere pentru acordarea tichetelor sociale
pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea unei centrale termice, vor fi prelucrate
conform Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date și declar că sunt de acord cu
prelucrarea acestor date.
Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului penal ca datele și informațiile
prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig sa aduc la cunostința autorităților, în scris și
în termenul prevazut mai sus, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la
neacordarea tichetelor sociale pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea unei
centrale termice.
Data_________

Semnatura
________________

Număr de contact
________________

