Adresa: Piaţa Unirii, nr.2, Deva, jud. Hunedoara, cod poştal 330152;e-mail : ajpis.hunedoara@mmanpis.ro

Către,

Nr.intrare ________/___________
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ HUNEDOARA
Cerere – declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul(a)________________________________CNP_______________domiciliat
in
jud.
HUNEDOARA
localitatea _______________________ str. ___________________________, nr._____, bl.______ sc.____ap._____,
telefon _________________________, email _________________________________, reprezentant legal al copiilor:
1. ___________________________________CNP_________________________;
2. ___________________________________CNP_________________________;
3. ___________________________________CNP_________________________;
SOLICIT:
completarea formularelor E401 /E 411 / E405 / certificare stare civilă primite din _______________________
eliberarea unei adeverinţe cu situaţia plăţilor efectuate în România, necesară în _____________________
pentru____________________________________________________________________________________________
suspendarea
alocaţiei
de
stat
din
România
începând
cu
data
de
(lună/an)
______________________deoarece____________________________________________________________________
______________________
MENŢIONEZ URMĂTOARELE ASPECTE:
lucrez/am activitate independentă în ______________ din data de ___________ la firma__________________
sunt în indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/ajutor de şomaj în România din data de _________;
suntpensionar în România din data de_________________
nu lucrez/ nu am activitate independentă/nu sunt asigurat socialîn România din data de ____________;
soţul /soţia/celălalt părinte lucrează în __________________din data de ________________;
soţul /soţia/celălalt părinteeste în indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/ajutor de şomaj în
România din data de _________;
soţul /soţia/celălalt părinteeste pensionarîn Româniadin data de_________________ ;
soţul /soţia/celălalt părinte nu lucrează/ nu are activitate independentă în România din ______________;
copilul/copiii este/sunt în __________________ din data de _________________ ;
copilul/copiii frecventează grădiniţa/şcoala/facultatea în _____________________ ;
DORESC SĂ PRIMESC FORMULARELE ADEVERINTA DECIZIA DE SUSPENDARE A ALOCAŢIEIastfel:
Personal la adresa personală din cartea de identitate _____________________________________________
prin email :_______________________
prin persoana de contact:________________________ telefon __________________________ adresă ________
____________________________________________________________
Doresc să fie trimise direct la (numele instituţiei)din ____________________ pe adresa______________________
DEPUN URMĂTOARELE DOCUMENTEîn copie:
certificatele de naştere ale copilului/copiilor
cărţile de identitate ale părinţilor/părintelui
certificat de căsătorie sentinţă de divorţ sentinţă de încredinţare a copilului/copiilor certificat de deces alte acte
din care se pot stabili filiaţia / starea civilă etc.
certificat de handicap copil/părinte dacă e cazul
copii după cupoane de pensie, şomaj sau adeverinţe fiscale de venituri din România
contractul/contractele de muncă din străinătate ale persoanei/persoanelor care lucrează ca salariat/e sau documentul care
atestă activitatea independentă sau adeverinţă/carnet de şomaj
actul cu adresa din ţara unde se locuieşte
numărul personal de asigurare din ţara unde se locuieşte și se muncește

AM LUAT LA CUNOȘTINŢĂ:
că informaţiile din prezenta cerere și din actele atașate la aceasta vor fi prelucrate de către AJPIS HUNEDOARA cu respectarea prevederilor
regulamentului (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera
circulaţie a acestor date. Informaţii suplimentare accesând www.mmanpis.ro sau www.hunedoara.mmanpis.ro
de prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv că declararea necorespunzătoare a adevărului făcut unui
organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda și declar pe proprie răspundere că datele şi
informaţiile prezentate corespund realităţii.

Data ___________

Semnătura,

