CERERE
SI
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, carbuni, combustibili petrolieri,
Familiilor si persoanelor singure, altele decat cele beneficiare de ajutorul social
Stabilit in conditiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Domnului primar al comunei Malovat, judetul Mehedinti
______________________________________________
Subsemnatul,
Numele si prenumele

Cod numeric personal

Adresa : str.

Nr.

Sc.

Bl.

Et.

Localitatea

Judetul

Act de identitate

seria

numarul

Eliberat de sectia de politie

Va rog sa-mi aprobati acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
Mentionez ca utilizez pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Ap.

I.
Declar pe proprie raspundere urmatoarele:
Referitor la componenta familiei, urmatorii membrii:
_______________________________________________________________________________
Numele si prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate

seria

numarul

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Numele si prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate

seria

numarul

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Numele si prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate

seria

numarul

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Numele si prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate

seria

numarul

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Numele si prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate

seria

numarul

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Numele si prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate

seria

numarul

_______________________________________________________________________________

II.

Referitor la veniturile realizate

VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE IN LUNA
CATEGORIA DE VENITURI
SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE
Pe baza de contract de munca
Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
Salariul asistentului maternal
Salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice dependente
Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o
activitate independenta
Indemnizatia de somaj si/sau venit lunar de completare
PENSII
De stat
Pensia pentru limita de varsta
Pensia anticipata
Pansia anticipata partiala
Pensia de invaliditate
Pensia de urmas
Pensia de agricultori
Pensia de serviciu
Pensii militare
Pensie de serviciu
Pensie de invaliditate
Pensia de urmas
Pensia IOVR
Indemnizatia pentru persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de
munca ca urmare a unor pareticiparti la revolutie si pentru urmasii acestora
Alocatia sociala pentru nevazatori
Indemnizatia de insotitor pentru pensioari gr.I invaliditate/ nevazatori handicap grav
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
Indemnizatia lunara pentru activitatea liber profesionista a astistilor interpreti sau
executanti
Indemnizatia pentru maternitate
ALOCATII SI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI
Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 sau 3 ani
Stimulent
INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT
Indemnizatia lunara acordata magistratilor inlaturati din justitie din considerente
politice
Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau etnice
Indemnizatia, sporul sau renta acordata invalizilor, veteranilor si vasduvelor de
razboi
Indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul
Directiei Serviciului Muncii in perioada 1950-1961
Indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de
creatie, constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
Indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap
Indemnizatia cuvenita revolutionarilor
Indemnizatia de merit acordata in temeiul Legii nr.118/2002
Renta viagera pentru sportivi
ALOCATII
Alocatia de stat pentru copii
Alocatia de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati,
potrivit legii, unor familii sau persoane
BURSE
Pentru elevi
Pentru studenti

Venitul realizat / lei

SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE
Pe baza de contract de munca
Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
Salariul asistentului maternal
Salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice dependente
Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o
activitate independenta
Indemnizatia de somaj si/sau venit lunar de completare
PENSII
De stat
Pensia pentru limita de varsta
Pensia anticipata
Pansia anticipata partiala
Pensia de invaliditate
Pensia de urmas
Pensia de agricultori
Pensia de serviciu
Pensii militare
Pensie de serviciu
Pensie de invaliditate
Pensia de urmas
Avand
Pensia
IOVR in vedere cele declarate consider ca ma incadrez pentru a beneficia de ajutor pentru
Indemnizatialocuintei,
pentru persoanele
care si-au
total sau partial capacitatea de
incalzirea
in intervalul
de pierdut
venituri:
munca ca urmare a unor pareticiparti la revolutie si pentru urmasii acestora
Alocatia sociala pentru nevazatori
SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE
Indemnizatia de insotitor
pensioari
nevazatori handicap grav
Pepentru
baza de
contractgr.I
de invaliditate/
munca
Indemnizatia pentru incapacitate
temporara
de
munca
Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
Indemnizatia lunara pentru
activitatea
liber maternal
profesionista a astistilor interpreti sau
Salariul
asistentului
executanti
Salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice dependente
Indemnizatia pentru maternitate
Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o
ALOCATII SI STIMULENTE
PENTRU
CRESTEREA COPILULUI
activitate
independenta
Indemnizatia pentru cresterea
copilului
pana
2 sau venit
3 ani lunar de completare
Indemnizatia de somajlasi/sau
Stimulent
PENSII
INDEMNIZATII CU CARACTER
De stat PERMANENT
Indemnizatia lunara acordata
Pensia magistratilor
pentru limitainlaturati
de varstadin justitie din considerente
politice
Pensia anticipata
Indemnizatia lunara acordata
persecutate
dincorespunzatoare)
motive politice sau etnice
Pansia
anticipata
partiala
(sepersoanelor
va bifa cu
“x” casuta
Indemnizatia, sporul sau
renta
acordata
invalizilor,
veteranilor
si vasduvelor de
Pensia de invaliditate
razboi
Pensia de urmas
Ma oblig
aduc
la cunostinta
orice
modificare
Indemnizatia
lunara sa
pentru
persoanele
care auprimarului
efectuat stagiul
militar
in cadrul intervenita in componenta
Pensia
de agricultori
familiei,
a veniturilor
realizate
sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data
Directiei
Serviciului
Muncii
in perioada
1950-1961
Pensia
de serviciu
modificarii.
Indemnizatia
lunara pentru
pensionarii
sistemului
de pensii, membrii ai uniunilor de
Pensii militare
creatie, constituite
si
recunoscute
ca
persoane
juridice
de utilitate ca
publica
Prin semnarea
prezentei
am luat la cunostinta
cele declarate sunt corecte si complete,
Pensie
de serviciu
Indemnizatia
lunara
pentru
persoanele
cu
handicap
iar declararea necorespunzatoare
Pensie de invaliditate a adevarului se pedepseste conform legii penale.
Indemnizatia cuvenita revolutionarilor
Pensia de urmas
Indemnizatia de merit acordata
in temeiul Legii nr.118/2002
Pensia IOVR
Renta viagera pentru sportivi
Indemnizatia pentru persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de
ALOCATII
munca ca urmare a unor pareticiparti la revolutie si pentru urmasii acestora
Data:
Semnatura solicitantului
Alocatia
de stat pentru copii
Alocatia sociala pentru nevazatori
Alocatia de intretinere pentru
minorii de
datiinsotitor
in plasament
saugr.I
incredintati,
Indemnizatia
pentrufamilial
pensioari
invaliditate/ nevazatori handicap grav
potrivit
legii, unor familiiIndemnizatia
sau persoane
_________________________
pentru incapacitate temporara de ____________________________
munca
BURSE
Indemnizatia lunara pentru activitatea liber profesionista a astistilor interpreti sau
Pentru elevi
executanti
Pentru studenti
Indemnizatia pentru maternitate
AJUTOARE
ALOCATII SI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI
Ajutorul banesc lunar pentru
persoanele
carecresterea
au devenit
incapabile
Indemnizatia
pentru
copilului
panade
la munca
2 sau 3inani
perioada efectuarii uneiStimulent
pedepse private de libertate
TOTAL I
INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT
ALTE SURSE DE VENIT
Indemnizatia lunara acordata magistratilor inlaturati din justitie din considerente
Sursa de venit
Venit realizat/lei
politice
Bunuri mobile, imobile aducatoare
de
venituri
nete
Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau etnice
Venituri nete din dobanzi,
dividende, parti
sociale
Indemnizatia,
sporul
sau renta acordata invalizilor, veteranilor si vasduvelor de
Activitati nepermanenterazboi

