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                                       Anexa nr.1 din HCL nr.     din  
 ______________________________________________________________________________ 
| UNITATEA ADMINISTRATIV                                             VIZAT,            
|                                                                   DIRECTOR 
| TERITORIALĂ – MUNICIPIUL DOROHOI                            ec.RADU DAN SURDU                   
_______________________________________________________________________________| 

 
CERERE  

 privind acordarea unui ajutor financiar  pentru 
  plata serviciilor oferite de bonă 

  ______________________________________________________________________________ 
| A. Subsemnatul(a):   
| A1. Date personale ale solicitantului 
| _______________                                                              | 
|| Numele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Prenumele          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||____________________________________________________________________________ | 
| Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|   | 
|| (copie ataşată)                                                             | 
|| Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| | 
||                                                    (z z) (l l) (a a  a  a)  | 
|| A2. Domiciliul/Date de contact:                                             | 
||Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Nr. |_|_|_|  Bl. |_|_|_|  Sc. |_|_|  Et. |_|_|  Apart. |_|_|  Sector |_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Localitatea  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                 | 
||                                                                             | 
|| Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
| ____________________________________________________________________________ | 
       
A3. Stare civila:  

� Casatorit/a                                        
� Divortat                                     
� Necasatorit/a                                          
� Vaduv/a  
� Uniune consensulă  

          
               Prin prezenta solicit acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bonă și  HCL  nr._______/_____  . 
             
 Minorul(pentru care se solicită acordarea): 
 
     Numele           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Prenumele          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
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Date  despre  familia persoanei îndreptățită formată din____persoane 
majore și _____ copii  
 
Date  despre  partener/partenera persoanei îndreptățite: 
 
  
    Numele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Prenumele          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                   
 
 
Date  despre  ceilalți membri ai persoanei îndreptățite:  
  
 
    Numele             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Prenumele          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                                    
                                  
 
    Numele            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Prenumele          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                                    
                                  
   
     Numele            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Prenumele          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 
    
      Numele            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Prenumele          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  | 
||                                                                             | 
|| Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                                    
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 Anexez următoarele documente:  

� actele de identitate (CI,CN) pentru toți membri familiei 
� declarație pe propria răspundere că fiul/fica nu este înscris în sistemul de creşă/grădiniţă,  și 

solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță de pe raza municipiului Dorohoi, ori nu a retras 
copilul de la creșă/grădiniță. 

� hotărâre judecătorească/sentință judecătorească, după caz;  
� declarație de consimțământ și angajament de plată,  
� documentul în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă d-na/d-

nul________________________________, în condițiile art.7 din Legea nr. 167/2014 (contractul 
de prestări servicii încheiat cu o persoană juridica sau cu o persoană fizică, după caz); 

� adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei,  
� alte documente, după caz. 

 
           
Venituri (6 luni anterioare solicitării dreptului) 
 
Numele si prenumele Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 TOTAL 
        

        

        

        

 
  
     Am luat la cunostinta urmatoarele: 
 

1. Dacă apar schimbări în situaţia socio-economică,  referitoare la venituri, la componenţa familiei, 
activitatea bonei,  am  obligaţia ca în termen de maximum 10 zile să  comunic în scris, atașând  
documentele justificative Biroului de Beneficii Sociale.  

2. Menționez că am fost informat/ă  că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru 
îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din 
actele anexate vor fi prelucrate de DAS Dorohoi cu respectarea prevederilor Regulamentului 
(UE)nr.679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date.  

                             
 

Data ................... 

Numele solicitantului: 

.......................... 

Semnatura ................... 

Verificat: 

Nume si prenume: 

................................ 

Semnatura: ..................... 

 

 


