Formular aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 26/11.01.2018

Cerere acordare tichete sociale
Subsemnatul ( a ) .................................................................................................. cu domiciliul
Slatina, str. ................................................................................. nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap.
......, jud. Olt, telefon .................................. solicit pentru mine / persoana reprezentată
...................................................................................., acordarea de tichete sociale în valoare de 100 lei,
cu ocazia Sfintei Sărbători de CRĂCIUN / PASTE.
Anexez prezentei, următoarelor documente (se bifează documentele anexate cererii):
-

[ ] copie act de identitate solicitant;

-

[ ] copie act de identitate persoană reprezentată;

-

[ ] copie .......... (se precizează numărul) documente (ex. cupoane pensie / decizie pensie, etc.),
din care rezultă că drepturile, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete
cumulate, sunt cel mult egale cu 1200 lei/lună;

-

[ ] certificat de încadrare în grad de handicap grav / accentuat;

-

[ ] document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentate (copie);

-

Alte documente (după caz)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Subsemnatul, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor
articolului 326 din Codul Penal declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai
sus sunt complete şi corespund realităţii. De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt de acord
cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, pe care le furnizez prin prezenta cerere şi documentele anexate, în vederea
obţinerii tichetelor sociale.
De asemenea, declar că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către operatorii
şi instituţiile care:
- verifică eligibilitatea acordării tichetelor sociale;
- tipăresc şi distribuie tichetele sociale;
- monitorizează utilizarea tichetelor sociale conform destinaţiei cu care au fost acordate.
Subsemnatul, declar că, înainte de semnarea prezentei, am citit personal conţinutul acesteia, şi am
constatat că aceasta corespunde voinţei mele, drept pentru care semnez mai jos.

Data,
......................................

Semnătura,
......................................

Se completează de persoana care primeşte cererea
Prezenta cerere însoţită de documentele anexate a fost primită, verificată şi înregistrată de:
________________________________________
Semnătura_____________________

