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________________________________________________________________________________________________________________    
 Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu caracter personal 

și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare. 
 Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autori-

zate să le primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este 

strict interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat. 
 Dacă ați primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept. 

 

Anexa nr.2 la HCL nr. 98/07.05.2020 

  

 

Catre 

Directia de Asistenta Sociala 

 

Domnule Director 

Subsemnatul/a(nume)…………………………….., ( prenume) …………………………… , 

reprezentant legal al minorului……………………………………………………………… 

CNP…………………………………………………cu domiciliul în ………………………  

judet/sector………, str…………………………., nr………, bl……, sc……, ap…….., 

telefon………………………, email ……………………………… identificat cu CI/BI, 

seria………,nr…….., eliberat de …………………………., la data 

de ………………….,CNP……………………………………………….., prin prezenta solicit 

ajutorul financiar pentru plata bonelor in conformitate cu prevederile Legii.35/2020 privind 

acordarea unui ajutor finanaciar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă si a HCL 

nr………/……………….. 

 

Anexez prezentei urmatoarele documente 

 

 copie după documentul de identitate 

 copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul 

 copia documentului prin care atest calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor 

(...................................................................................................................................) 

 adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei 

(…………………………………………………………………………………….) 

 copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă Dl/Dna 

.............................................................................în condiţiile art. 7 din Legea nr. 

167/2014 

 angajament de plată cum ca aceste sume pot fi recuperate şi din alte drepturi plătite de 

agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a judetului Ilfov. 

 declaratie pe propria raspundere ca copilul nu este inscris la nu este înscris la 

creşă/grădiniţă si ca solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras 

copilul de la creşă/grădiniţă 

 declaratie pe propria raspundere ca nu a refuzat maximum două oferte de muncă din 

partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti (in cazul in care sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele 

agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene) 

 alte 

documente………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
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 solicit ca  ajutorul financiar sa-mi fie acordat prin mandat poştal sau în cont 

bancar …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…...… 

 
Directia de Asistenta Sociala, cu sediu în Bdul Biruintei nr.48-50, orasul Pantelimon, Judeţul Ilfov, email: 
asistenta.sociala@das-pantelimon.rovă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră 
personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 și Legislația Națională privind protecția și securitatea datelor 
personale. Dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a colecta şi procesa datele dumneavoastră personale cu 
respectarea tuturor drepturilor de care beneficiaţi conform legii. 
 

 

 

Data 

 Nume/Prenume 

 

 

Semnatura 


