
Anexa nr.1 

 

  

  

  

  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

   

CERTIFICARE PRIMAR 

L.S. 

AANNCCHHEETTAA  SSOOCCIIAALLĂĂ  

ppeennttrruu  aaccoorrddaarreeaa  uunnuuii  aajjuuttoorr  ddee  uurrggeennţţăă  

( z z ) ( l l ) ( a a)

( z z ) ( l l ) ( a a)

( z z ) ( l l ) ( a a)

(*)            Pentru cetăţenii români Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CR - carte de rezidenţă
           CI - carte de identitate PSTL-permis de şedere pe termen lu ng CRP - carte de rezidenţă permanentă
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate

NU

Superioare

Despărţit în fapt

A4.  STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI

A5.  SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI

Altele…………………………………………………………………………………

Văduv (ă)
Divorţat (ă) Uniune consensuală
Căsătorit (ă) Necăsătorit (ă)

Fără studii Generale Medii

Sc. Apart.

NU
DA, în localitatea ţara

Seria

UE
Non UE

Română   sau

Sector

Nr

A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: 

Judeţ

E-mail

Telefon
Mobil

la data de
Act identitate*

A2.  DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI

pentru acordareaEfectuată la data de 

Prenume 

Cetăţenie

CNP

şi anume (ţara) …………………………………………

Nume

la data de a  Urmare a cererii înregistrată sub nr. Dlui

A1.  DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

B.  DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)
 DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)

Dnei

Fax

Localitatea

Strada
Nr. Bl.

eliberat de

 



 persoanei îndreptăţite în numele căreia 
se face cererea

Lucrător agricol

DA

Lucrător ocazional
Altele……………………………………………………………………………………………………………………………..

Salariat*

Student*

C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI?

Şomer* Pensionar*

*Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie

C1.  SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI
Fără loc de muncăElev*

Casnic (ă)

Independent

NU

 familieiÎn calitate de reprezentant legal al 

 
 

(z z) (l l) (a a)

 ÎN AFARA ROMÂNIEI: 

NU

Seria

DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Elev* Student* Lucrător agricol

Nr. Bl.

eliberat de

D2.  DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

Sc.

D3.PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită)

SuperioareMedii

NU DA, în localitatea
ţara

D4.  SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

D1.  DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE
Nume
Prenume

Apart.

la data de
Act identitate*

Non UE
 Română   sau

Sector

E-mail

Cetăţenie

Mobil Fax
Judeţ

Nr

Localitatea

Strada

CNP

Fără loc de muncă

D6.  SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE

Fără studii Generale

Telefon

şi anume (ţara) …………………………………………
UE

NU

Altele……………………………………………………………………………………………………………………………
*Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie

D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI?
  DA

 DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare:mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)
 DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare:mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă)

Salariat* Casnic (ă)Şomer* Lucrător ocazional Pensionar*

Independent

 



DA

NU
DA

Nr.

Dacă realizează venituri din muncă:

Dacă realizează venituri din muncă:
NU
DA

NU
Dacă realizează venituri din muncă:

NU
DA

Nr.

Dacă realizează venituri din muncă:

NU

DA, din alte ţări

Dacă este elev învaţă la
Unitatea şcolară  

Clasa  
Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

4. Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate/act doveditor **

Dacă este elev învaţă la
Unitatea şcolară  

Clasa  
Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

NU

3. Numele şi prenumele

Cod numeric personal

NU

Dacă este elev învaţă la
Unitatea şcolară  

Clasa  

DA, din România
DA, din alte ţări

DA, din alte ţări

Seria

2. Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate/act doveditor **

Seria

Act de identitate/act doveditor **

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

1. Numele şi prenumele

 E1. COPIII FAMILIEI*

DA, din România

Seria

DA, din România
DA, din alte ţări

Nr.

Unitatea şcolară  
Clasa  

Nr.Seria
Cod numeric personal
Act de identitate/act doveditor **

Dacă este elev învaţă la

NU
Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

DA, din România

(se vor ataşa acte doveditoare: mandat
poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

(se vor ataşa acte doveditoare: mandat
poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

(se vor ataşa acte doveditoare: mandat
poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

(se vor ataşa acte doveditoare: mandat
poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

 
  (*) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în întreţinerea familiei 

(**) În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de 
identitate: 

    - B.I.   - buletin de identitate 
    - C.I.   - carte de identitate 

- C.I.P. - carte de identitate provizorie 
- P - paşaport 

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: 
- P.S.T. – permis de şedere temporară 
- P.S.P. – permis de şedere permanentă 
- D.I.    – document de identitate 
- CR – carte de rezidenţă 
- CRP – carte de rezidenţă permanentă 

În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naştere. 
În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate 
 



Nr.

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: Dacă realizează venituri din muncă:
NU (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

NU
DA, din România DA
DA, din alte ţări

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: Dacă realizează venituri din muncă:
NU (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

NU
DA, din România DA
DA, din alte ţări

Nr.

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: Dacă realizează venituri din muncă:
NU (se vor ataşa acte doveditoare: mandat

poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

NU
DA, din România DA
DA, din alte ţări

Dacă este elev învaţă la
Unitatea şcolară  

Clasa  

8. Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate/act doveditor **

Dacă este elev învaţă la
Unitatea şcolară  

Clasa  

7. Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Dacă este elev învaţă la
Unitatea şcolară  

Clasa  
Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială:

NU (se vor ataşa acte doveditoare: mandat
poştal/ extras de cont/
decizie/adeverinţă)

DA, din România
DA, din alte ţări

Seria

6. Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Act de identitate/act doveditor **

Seria

Act de identitate/act doveditor **

5. Numele şi prenumele

 E2. COPIII FAMILIEI*

Seria Nr.

Unitatea şcolară  
Clasa  

Nr.Seria
Cod numeric personal
Act de identitate/act doveditor **

Dacă este elev învaţă la

Dacă realizează venituri din muncă:
NU
DA

 
(*) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află in întreţienerea familiei 

(**) În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de 
identitate: 

    - B.I.   - buletin de identitate 
    - C.I.   - carte de identitate 

- C.I.P. - carte de identitate provizorie 
- P - paşaport 

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: 
- P.S.T. – permis de şedere temporară 
- P.S.P. – permis de şedere permanentă 
- D.I.    – document de identitate 
- CR – carte de rezidenţă 
- CRP – carte de rezidenţă permanentă 

În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naştere. 
În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate 



 singură   împreună cu altă(e) persoană(e) singură(e)   împreună cu altă(e) familie(i)

Nr.camere Regimul juridic al locuinţei
Nr.camere Proprietate personală
Nr.camere În închiriere public/privat
Nr.camere Alte situaţii …………………………………
Nr.camere Tipul de încălzire al locuinţei
Nr.camere Energie termică în sistem centralizat

Gaze naturale
Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

1

1

2

3

4
5

6

7

8
9

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8  crescătorii a căror producţie se comercializează

 peste 25 capete de păsări

2 ha / familie

FAMILII CU 1-3
PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3
PERSOANE

Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de
munte cu potenţial productiv (exploatabile) 1,5 ha / familie

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Obiecte de artă, bijuterii și metale prețioase peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare,
blănuri de valoare mare, obiecte de colecție, în stare vandabilă

 peste 10 capete de iepuri de casă
 peste 5 familii de albine

Aparatura electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare.

BUNURI MOBILE

Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate
pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

G. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ DEŢINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ

Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale

TERENURI/CURSURI DE APA

Terenul intravilan sau extravilan pe care pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte
terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial de construcţii ori vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1000
m2 în zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală 

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată*

TERENURI/CURSURI DE APĂ
(*)Aflate în stare de funcţionare

BUNURI IMOBILE
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, (case de vacanţă,
piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate,
închiriere, concesiune, comodat ş.a

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte:

Suprafaţa

Suprafaţa
Suprafaţa

Suprafaţa

Suprafaţa

F. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE

Casă cu curte

Nu are locuinţă

Locuinţă de necesitate
Instituţionalizat

Casă fără curte

Locuinţă de serviciu

Apartament la bloc

Suprafaţa

 peste 3 porcine
 peste 5 ovine/caprine

 peste o cabalină
 peste 2 bovine

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI

Locuinţă socială

Tipul 
locuinţei

TIP A

TIP B

(construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi
exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic)
(construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic)



  singur
  împreună cu altă(e) persoană(e) singură(e)
  împreună cu altă(e) familie(i)

I. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSOANEI SINGURE/FAMILIEI

J. NEVOI SPECIALE ALE PERSOANEI SINGURE/FAMILIEI

Venitul total al familiei sau persoanei îndreptăţite:

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte

  H. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA  ÎNDREPTĂŢITĂ: 

 



MOTIVAŢIA:

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ

K. MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI DE URGENŢĂ

SEMNĂTURA _____________________

M. CONCLUZII

Se propune  neacordarea acordarea 

SOLICITANT ________________________

L. PREJUDICII CONSTATATE

ÎNTOCMIT________________________

SEMNĂTURA _____________________

ajutorului de urgenţă

 
 


