
.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul/a________________________,CNP_____________________,
BI/CI Seria _________ Nr._____, cu domiciliul în Craiova,
Str._________________________, Nr.____, Bl._____, Sc.____, Et.____, Ap.____,
persoană cu handicap, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unei adeverinţe.
Menţionez că adeverinţa îmi este necesară la
______________________________________.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Data, Semnătura,

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE
ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul/a_______________________,
CNP______________________, BI/CI Seria______ Nr.________, cu domiciliul
în Craiova, str.________________________, nr.____, bl._____, sc.____, et.____,
ap.____, în calitate de ________ al/a persoanei cu handicap
______________________________ beneficiar/ă de indemnizaţie lunară conform
Legii nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit
încetarea/suspendarea/reluarea plăţii indemnizaţiei lunare începând cu data
de__________ din următoarele motive:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__.

Anexez în copie următoarele acte:
-__________________________________
-__________________________________
-__________________________________.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Data___________ Semnătura,

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE
DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul/a__________________________,
CNP___________________, BI/CI Seria___Nr.______, domiciliat/ă în Craiova,
Str.________________________, Nr.____, Bl._____, Sc.____, Et.____, Ap.____,
beneficiar de indemnizaţie lunară/reprezentant legal al persoanei cu handicap
grav_______________________ conform Legii nr. 448/2006 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi aprobaţi
încetarea/suspendarea/reluarea plăţii indemnizaţiei lunare începând cu data
de__________ din următoarele motive:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Data___________ Semnătura,

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE
DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul/a______________________, CNP_____________________,
BI/CI Seria____ Nr._________, cu domiciliul în Craiova,
Str.________________________, Nr.____, Bl._____, Sc.____, Et.____, Ap.____,
beneficiar de indemnizaţie lunară conform Legii nr. 448/2006 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unei
adeverinţe.
Menţionez că adeverinţa îmi este necesară la
______________________________________.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Data, Semnătura,

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE
ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul(a)________________________________________domiciliat(
ă) în municipiul Craiova, str. ________________________________, nr.____,
bl.____, sc.____, ap.____, jud. Dolj, posesor al B.I./C.I.seria_____,nr.________,
eliberat la data de ____________ de către __________ persoană cu handicap grav,
cu domiciliul____________________________________________ solicit
efectuarea anchetei sociale, pentru a primi şi ridica indemnizaţie lunară, conform
Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Data___________
Semnătura_____________

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE
ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul(a)________________________________________domiciliat(
ă) în municipiul Craiova, str. ________________________________, nr.____,
bl.____, sc.____, ap.____, jud. Dolj, posesor al B.I./C.I.seria_____,nr.________,
eliberat la data de ____________ de către __________părinte/reprezentant legal al
persoanei cu handicap
grav______________________________________________________, cu
domiciliul____________________________________________ solicit efectuarea
anchetei sociale, pentru a primi şi ridica indemnizaţie lunară, conform Legii
nr.448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Data___________
Semnătura_____________

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE
DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul(a)________________________________________domiciliat(
ă) în municipiul Craiova, str. ________________________________, nr.____,
bl.____, sc.____, ap.____, jud. Dolj, posesor al B.I./C.I. seria_____,nr.________,
eliberat la data de ____________ de către
___________________________________________
părinte/reprezentant legal al persoanei cu handicap
grav__________________________________, optez pentru a primi şi ridica
indemnizaţie lunară, conform Legii nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Telefon de contact: __________

Data___________ Semnătura_____________

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIVAL DIRECTIEI PUBLICE
COMUNITARE DE SISTENTASOCIALAAMUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNADIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul(a)___________________________________, domiciliat(ă) în
municipiul Craiova, str. ______________________ nr. ____, bl.____, sc.____,
ap.___, jud. Dolj, născut(ă) la data de_________, în localitatea _____________,
numele tatălui___________, numele mamei____________, posesor al B.I/C.I.
seria_____, nr.___________, eliberat la data
de______________________________
de către_______________, persoană adultă cu handicap grav, conform
certificatului nr. _____ din ___________ emis de ________________________,
optez pentru a primi indemnizaţia lunară, acordată conform prevederilor Legii nr.
448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Telefon de contact: __________

Data___________ Semnătura_____________

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE
COMUNITARE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA



.

DOAMNA DIRECTOR EXECUTIV,

Subsemnatul/a______________________, CNP_____________________,
BI/CI Seria____ Nr._________, cu domiciliul în Craiova,
Str.________________________, Nr.____, Bl._____, Sc.____, Et.____, Ap.____,
beneficiar de indemnizatie lunară, conform Legii nr. 448/2006 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă prezint certificatul de handicap cu
nr._______________________________ emis de către Comisia de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj/Comisia pentru Protecția Copilului
Dolj.

Telefon de contact:________________

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate
conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

Data, Semnătura,

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE
DE ASISTENTA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


