
Către, 

Consiliul Local al orașului Pantelimon 

Direcția de Asistență Socială  

Bd. Biruinței nr.48-50, oraș Pantelimon, județ Ilfov 

 

 

DARE DE SEAMĂ PE ANUL 20____ 
 asupra modului în care au fost administrate veniturile şi bunurile persoanei pusă sub 

interdicție judecătorească/minorului(ei)  
..........................................................  

de către tutore ..........................................................  
 

 
         Subsemnatul(a).................................................................., CNP:........................................,  
domiciliat(ă) în ..........................................................................................................., identificat 
(ă) prin CI  seria................nr.........., nr. telefon........................, în calitate de tutore al 
numitului/numitei.............................................................., CNP:...................................................., 
identificat(ă) cu CI seria.......... nr........... cu domiciliul ..................................................................., 
persoană pusă sub interdicție judecătorească/ sub tutelă prin Sentința civilă nr. ....................... 
pronunțată de Judecătoria .................................. în dosarul.............................., prezint/depun 
darea de seamă pe anul ......................... asupra modului de îndeplinire a sarcinilor cu privire la 
administrarea bunurilor și îngrijirea persoanei susmenționate, în vederea descărcării anuale de 
gestiune.  

Subsemnatul(a) declar pepropria răspundere că m-am îngrijit de persoana tutelată și i-am 
asigurat cele necesare dezvoltării sale.    

 
I. SITUAŢIA SOCIALĂ A  PERSOANEI TUTELATE: 
În ceea ce privește situația socială a persoanei tutelate subsemnatul(a) declar pe propria 

răspundere după cum urmează: 
 
a. Minorul(a) / persoana pusă sub interedicție judecătorească se află:  

..........................................................................................................................................................

.......................................……………................................................................................................... 
b. Este îngrijit, hrănit de:  

..........................................................................................................................................................

.......................................……………................................................................................................... 
c. Starea de sănătate (internări, intervenţii chirurgicale, tratamente):  

..........................................................................................................................................................

.......................................……………................................................................................................... 
d. Situaţia şcolară (ce şcoală urmează, ce rezultate a obţinut, cine o/îl ajută):  

....................…...................................................................................................................................

.......................…………...................................................................................................................... 
e.  Alte probleme/observatii:  

..........................................................................................................................................................

.......................................…………….....................................................................................................



.....................................................................................................................…………….......................

..........................................................................................................................................................

.........................................……………........................................................................................... 
 

II. SITUAŢIA  INVENTARULUI  BUNURILOR : 

În ceea ce privește situația inventarului bunurilor persoanei tutelate subsemnatul(a) declar 
pe propria răspundere după cum urmează: 

 
a. Inventarul iniţial cu ............. poziţii, în valoare totală de: 

....................…...................................................................................................................................

.......................…………........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
b.  Modificări de inventar: 

....................…...................................................................................................................................

.......................…………........................................................................................................................

........................................................................................................................................ ................. 
c. Starea bunurilor şi modul de întreţinere (conservare):  

....................…...................................................................................................................................

.......................…………........................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
d.  Propuneri:  

....................…...................................................................................................................................

.......................…………........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.…......................................................................................................................................................

....…………...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 

III.  SITUAŢIA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR.  

În ceea ce privește situația veniturilor și cheltuielilor persoanei tutelată subsemnatul(a) 
declar pe propria răspundere după cum urmează: 

 
VENITURI 

Veniturile persoanei tutelate în anul………. s-au cifrat in cuantum total de …………………..., 

fiind detaliate în anexele atașate, parte integrantă din prezenta.  

Pentru justificarea veniturilor de mai sus anexez urmatoarele acte doveditoare, in copii:  

..........................................................................................................................................................

.......................................…………….....................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................……………...................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........……………............................................................................................................................. 

 

 



Alte precizări (ajutoare materiale primite): 

..........................................................................................................................................................

.......................................…………….....................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................……………............................................................................................................... 

 

CHELTUIELI 

Cheltuielile ocazionate de întreținerea persoanei tutelate pe aceeași perioadă 

însumează ……………………. lei, fiind detaliate în anexele atașate, parte integrantă din prezenta. 

Pentru justificarea cheltuielilor de mai sus anexez următoarele acte doveditoare, în 

copii:.................................................................................................................................................

................................................……………............................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

DIFERENTA DINTRE VENITURI ȘI CHELTUIELI 

Diferența dintre venituri și cheltuieli este în cuantum de …………………….., din care: 

• suma de …………………………………………………….. în numerar la tutore; 

• suma de …………………………………………………….. este consemnată 

la ……………………………………………….. (depozitul bancar), potrivit extrasului de 

cont ………………………...., anexat prezentei. 

 

IV. ALTE  MENTIUNI/ PROBLEME/ PROPUNERI privind îngrijirea și întreținerea persoanei 

tutelate: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................   

 

  Declar pe proprie răspundere că cele declarate în prezenta, precum şi în anexele parte 

integrantă din prezenta sunt complete, corecte și conforme cu realitatea în fiecare detaliu. 

 Înteleg că în cazul în care cele declarate în prezenta, precum şi în anexele parte 
integrantă din prezenta nu sunt conforme cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

   

Data:    ...............................                                Semnătură tutore: ................................... 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Subsemnatul(a) ___________________________________________, 

CNP:_____________________, posesor/posesoare a C.I. seria____, nr._________,  prin 
prezenta declar că am fost informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în 
scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției de Asistență Socială Pantelimon 
cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date si sunt de acord cu utilizarea, prelucrarea, stocarea și transferul datelor cu caracter 
personal ale subsemnatului/ei si ale bolnavului(ei)/minorului(ei) de către Direcția de 
Asistență Socială Pantelimon în condițiile prevăzute de legislația specifică aflată în vigoare. 

Data     Nume și prenume________________________ 
_________________   Semnatura ____________________________ 

                                                                                                                                  

 

 

 

 
 


