
Dată in faţa noastră 
( reprezentant primarie 
Semnătură şi ştampila ) 

 
 
 
 
 
 

DECLARATIE, 
 
 

Subsemnatul ……………………………………… CNP………………………………...…, domiciliat in 
localitatea………………………, judetul Botosani, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal (Falsul în 
declaraţii: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.) declar urmatoarele: 
► de la data ................................... pana la data ........................ am lucrat/nu am lucrat/lucrez cu contract de munca in 

........................; 
► am avut/nu am avut dreptul pentru copii la beneficii sociale  in ....................... pana la data de ........................... 
► declar ca in perioada urmatoare ma intorc in .......................... /nu mai plec din tara. 
► Alte declaratii .......................................................................................................................................................... 

Dd 
  
  Data,         Semnatura 
 
 
 
 
Subsemnata ……………………………………… CNP………………………………....,domiciliata in 

localitatea………………………, judetul Botosani, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal (Falsul în 
declaraţii: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.) declar urmatoarele: 
► de la data ................................... pana la data ........................ am lucrat/nu am lucrat/lucrez cu contract de munca in 

........................; 
► am avut/nu am avut dreptul pentru copii la beneficii sociale  in ....................... pana la data de ........................... 
► declar ca in perioada urmatoare ma intorc in  .......................... /nu mai plec din tara . 
► Alte declaratii .......................................................................................................................................................... 

Dd 
 

Data,         Semnatura 
 
 
 

Am luat la cunostinta ca informatiile din prezenta cerere si din actele depuse la aceasta vor fi prelucrate de AJPIS BOTOSANI cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
Pentru informatii suplimentare puteti accesa pagina web www.mmanpis.ro sau www.botosani.mmanpis.ro   
 

 

http://www.mmanpis.ro/
http://www.botosani.mmanpis.ro/

