
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ HUNEDOARA  Nr.intrare_______/________ 
Adresa: Str. P-ţa Unirii, nr.2, Deva, Judeţ Hunedoara, Cod poștal 330152 
Tel: (+40)0254215521, (+40)0254219155; Fax: (+40)0254211907 
e-mail : ajpis.hunedoara@mmanpis.ro;web: www.hunedoara.mmanpis.ro 

 
Cerere solicitare schimbare reprezentant legal, adresa de domiciliu, 

modalitate de plată, restanţe, transfer în alt judeţ 
 

Subsemnatul(a)______________________________________________  domiciliat(ă) în___________________        
______________________________________________________________________________tel:____________
_________________ mail:____________________________________ 
CNP_________________________________, reprezentant legal al minorului/minorilor (nume, prenume, CNP) 
1.________________________________________2._____________________________________________ 
3.________________________________________4.______________________________________________ 
5.________________________________________6.______________________________________________ 
7.________________________________________8.______________________________________________ 
 
Vă rog să-mi aprobaţi următoarele: 
 
1. Reluarea în plată pentru beneficiul social (alocaţia de stat, alocaţia lunară de plasament, indemnizaţia 
pentru creșterea copilului, stimulentul de inserţie, indemnizaţia lunară de hrană, indemnizaţia de 
acomodare)  ___________________________________________, care a fost suspendat din următorul motiv: 
_____________________________________________________________________________________________  
2. Schimbare domiciliu (adresă actuală): __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Schimbare nume copil: ______________________________________________________________________ 
4. Modificare reprezentant legal pe numele celuilalt părinte:  
Încuviinţez ca drepturile reprezentând alocaţia de stat pentru copii să fie trecute pe numele celuilalt 
părinte______________________________________________________________________________________  
5. Modificare reprezentant legal pe numele titularului alocaţiei (minorul care a împlinit 14 ani): 
Încuviinţez ca drepturile reprezentând alocaţia de stat pentru copii să fie trecute pe numele titularului 
(copilul care a împlinit 14 ani) ___________________________________________________. 
6. Acordare restanţe (motivul neridicării): ________________________________________________ 
7. Schimbare modalitate de plată în:  

� CONT BANCAR LA BANCA (se anexează extras de cont) ____________________________________ 
� MANDAT POŞTAL 

8. Transfer în alt judeţ(anexa): _________________________________________________________________ 
 
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 

 
Anexez următoarele acte:    
�carte de identitate, �certificat de naștere copil/copii, �certificat de căsătorie, �hotărâre/sentinţă divorţ, 
�certificat de deces, �certificat de încadrare în grad de handicap, � dovadă reprezentare legală  

 


