CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind acordarea ajutorului lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apă
si canalizare

Cap.1.Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă solicitantul este persoana îndreptăţită
sau reprezentantul familiei, datele se vor repeat şi la Cap. 2.

Vă rog săaprobaţiacordarea:

Ajutorulpentruplataserviciilor de alimentare cu apăşicanalizare

Cap.2.Date despre persoana îndreptăţită

Cap.3.Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ....... personae majore (inclusive persoana îndreptăţită)
şi ........ copii:

a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptăţite:

c) Date desprecelelaltepersoanemajore din familiapersoaneiîndreptăţite:

Cap. 4.În continuare se vor completa date privind locuinţa familiei/persoanei singure îndreptăţită:

Cap. 5.În acest Capitol se vor complete datele privind toate veniturile şi bunurile familiei/persoanei singure
îndreptăţite în luna.............................
Actedoveditoare*
Cod

Categoria de venituri

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
1

Venituri din profesii liberale veniturile obţinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant
fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în
valori mobiliare, architect sau a altor profesii reglementate,
desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii

2

Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale contribuabililor,
din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii
adeverinţăeliberată
de Adm. financiară

3

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate
intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre,
mărci de fabric şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi
de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea

SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

Venitulrealizat**
lei

4

Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu

5

Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

6

Salariul asistentului maternal

7

Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

8

Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să
desfăşoare o activitate independentă

adeverinţaeliberată
de angajator

adeverinţăeliberată
de Adm. financiară

9

Indemnizaţia de şomajşi/sauvenit lunar de completare

10

Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de
demnitate publică, stabilite potrivit legii

11

Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în
cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

12

Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile
şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii

13

Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite
administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale
la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este
acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome

14
15

Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat
conform prevederilor legii societăţilo rcomerciale
Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietary sau de
alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind
adeverinţăeliberată
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
de Adm. financiară

16

Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale
constituite prin subscripţie publică

17

Sumele primite de reprezentanţii în adunarea general a acţionarilor, în
consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de
supraveghere, precum şi în comisia de cenzori

18

Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii

19

Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în
declaraţia de asigurări sociale
Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare
de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stability pentru
indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
în ţară şi înstrăinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din
instituţiile publice

20

Co
d

mandatpoştal
/extras de cont/
decizie

Actedoveditoare*
Categoria de venituri

21 Indemnizaţiaadministratorilor,
precum
şisuma
din
profitul
net
cuveniteadministratorilorsocietăţilorcomercialepotrivitactuluiconstitutivsaust
abilite de adunareageneralăaacţionarilor
22 Sumereprezentândsalariisaudiferenţe
de adeverinţăeliberat
salariistabiliteînbazaunorhotărârijudecătoreştirămase definitive şiirevocabile, ă de Adm.
financiară
precum şiactualizareaacestora cu indicele de inflaţie
23 Indemnizaţiilelunareplătite conform legii de angajatori pe perioada de
neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă

Venitulrealizat
** lei

24 Oricealtesumesauavantaje
naturăsalarialăoriasimilatesalariilorînvedereaimpunerii

de

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
25 Veniturile, înbanişi/sauînnatură, provenind din cedareafolosinţeibunurilor
adeverinţăeliberat
mobile şiimobile, obţinute de cătreproprietar, uzufructuarsau
ă de Adm.
alt deţinător legal, alteledecâtveniturile din activităţiindependente
financiară
VENITURI DIN INVESTIŢII
26 Dividende
27 Venituriimpozabile din dobânzi
28 Câştiguri din transferultitlurilor de valoare
29 Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază
de contract, precum şioricealteoperaţiunisimilare

adeverinţăeliberat
ă de Adm.
financiară

30 Venituri din lichidareauneipersoanejuridice
PENSII
PENSII DE STAT
31 Pensiapentrulimită de vârstă
32 Pensiaanticipată
33 Pensiaanticipatăparţială
34 Pensia de invaliditate

mandatpoştal
/extras de cont/
decizie

35 Pensia de urmaş
PENSII AGRICULTORI
36 Pensieagricultor
37 Indemnizațiaminimăpentrupensionari

mandatpoştal
/extras de cont/
decizie

PENSII MILITARE
38 Pensie de serviciu
39 Pensia de invaliditate
40 Pensia de urmaş

mandatpoştal
/extras de cont/
decizie

41 Pensia I.O.V.R.
INDEMNIZAŢII
42 Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sauparţialcapacitatea de
muncă ca urmare a participării la revoluţieşi pt. urmaşiiacestora
43 Indemnizaţia de însoţitorpentrupensionari gr. I invaliditate/nevăzători
handicap grav
44 Indemnizaţiapentruincapacitateatemporară de muncă

mandatpoştal
/extras de cont/
decizie
adeverinţăangajat
or

45 Indemnizaţialunarăpentruactivitatea de liberprofesionistaartiştilorinterpreţisauexecutanţi
INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
46 Indemnizaţiapentrumaternitate

adeverinţăangajat
or

47 Indemnizaţiapentrucreştereacopiluluipână la vârsta de 2 sau 3 ani
48 Stimulent lunar/de inserţie
49 Indemnizaţiaşiajutoarepentrucreştereacopilului cu handicap

mandatpoştal
/extras de cont/
decizie

Actedoveditoare*
Cod

Categoria de venituri

Venitulrealizat**
lei

INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT
50 Indemnizaţialunarăacordatămagistraţilorînlăturaţi din justiţie din
considerentepolitice
51 Indemnizaţialunarăacordatăpersoanelorpersecutate din motive
politicesauetnice
52 Indemnizaţia, sporulsaurentaacordatăinvalizilor, veteranilorşivăduvelor
de război

mandatpoştal
/extras de cont/
decizie

53 Indemnizaţialunarăpentrupersoanele care au
efectuatstagiulmilitarîncadrulDirecţieiGenerale a
ServiciuluiMunciiînperioada 1950 - 1961
54 Indemnizaţialunarăpentrupensionariisistemului de pensii, membrii ai
uniunilor de creaţie, legal constituiteşirecunoscute ca persoanejuridice
de utilitatepublică
mandatpoştal
55 Indemnizaţialunarăpentrupersoanele cu handicap
/extras de cont/
decizie
56 Indemnizaţiacuvenitărevoluţionarilor
57 Indemnizaţia de merit acordatăîntemeiulLegii nr.118/2002
58 Rentaviagerăpentrusportivi
59 Indemnizațielunară de hranăpentruadulțișicopiiinfectați cu HIV
saubolnavi de SIDA
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE*
60 Venituri din cultivareaşivalorificareaflorilor, legumelorşizarzavaturilor,
în sere şisolarii special destinate acestorscopurişi/sauînsistemirigat
61 Venituri din cultivareaşivalorificareaarbuştilor, plantelor decorative
şiciupercilor

adeverinţăeliberată
de Adm. financiară

62 Venituri din exploatareapepinierelorviticoleşipomicoleşialtele
asemenea
63 Venituri din valorificareaproduseloragricoleobţinutedupărecoltare, în
adeverinţăeliberată
stare
naturală,
de
pe de Adm. financiară
terenurileagricoleproprietateprivatăsauluateînarendă,
cătreunităţispecializatepentrucolectare, unităţi de procesare
industrialăsaucătrealteunităţi, pentruutilizare ca atare
VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC
64 Veniturile din premiicecuprindveniturile din concursuri
65 Veniturile din jocuri de noroccecuprindcâştigurilerealizate ca urmare a adeverinţăeliberată
de Adm. financiară
participării la jocuri de noroc, inclusivcele de tip jack-pot
VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR
DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA

IMOBILIARE

DIN

66 Venituri din transferuldreptului de proprietateşi al dezmembrămintelor
acestuia, alteledecâtcele cu cutitlu de moştenire

PATRIMONIUL

PERSONAL

adeverinţăeliberată
de Adm. financiară

VENITURI DIN ALTE SURSE
67 Prime de asigurărisuportate de o persoanăfizicăindependentăsau de
oricealtăentitate,
încadruluneiactivităţipentru
o
persoanăfizicăînlegătură
cu
care
suportatorul
nu
are
o
adeverinţăeliberată
relaţiegeneratoare de venituri din salarii
de Adm. financiară
68 Câştiguriprimite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului
de asigurareîncheiatîntrepărţi cu ocaziatragerilor de amortizare

ŞI AL

69 Venituri, sub forma diferenţelor de preţpentruanumitebunuri,
serviciişialtedrepturi,
primite
de
persoanelefizicepensionari,
foştisalariaţi,
potrivitclauzelorcontractului
de
muncăsauînbazaunorlegispeciale
70 Venituriprimite de persoanelefizicereprezentândonorarii din activitatea
de arbitrajcomercial
71 Venituri din altesurse sunt oricevenituriidentificate ca fiindimpozabile

Cod

Categoria de venituri

Actedoveditoare*

Venitulrealizat**
lei

VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE
72

Venituriobţinute din străinătate

ALOCAŢII*
73 Alocaţialunară de plasament

74

Alocaţia de întreţinere

Contract de
muncă
mandatpoştal
/extras de cont/
decizie
Hotărârejudecătorească

AJUTOARE
75 Ajutorulbănesc lunar pentrupersoanele care au devenitincapabile de mandatpoştal
muncăînperioadaefectuăriiuneipedepse privative de libertate
/extras de cont/
decizie
ALTE SURSE DE VENIT*
76 Depozitebancare
77

Rentăviagerăagricolă

78

Alte venituri

adeverinţăeliberată
de Adm. financiară

FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM CONTRACTULUI
COLECTIV SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vormenționanaturalorşivaloarea)
79
80

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI
VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE
Înconformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001, „La stabilireavenitului net lunar al familieisau, dupăcaz,
al
persoaneisingure
se
iauînconsideraretoateveniturile
pe
care
membriiacesteia
le-au
realizatînlunaanterioarădepuneriicererii, inclusivcele care provin din drepturi de asigurărisociale de stat, asigurări de
şomaj, indemnizaţii, alocaţiişiajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţiilegale de
întreţinereşialtecreanţelegale,cu excepţiaalocaţieipentrususţinereafamiliei, prevăzută de Legea nr. 277/2010,
republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, aalocaţiei de stat pentrucopii, prevăzută de Legea nr. 61/1993,
republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, a bugetului personal complementarprevăzut de Legea nr. 448/2006
privindprotecţiaşipromovareadrepturilorpersoanelor cu handicap, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare,
aajutoarelor
de
stat
acordateînbazaOrdonanţeiGuvernului
nr.
14/2010
privindmăsurifinanciarepentrureglementareaajutoarelor de stat acordateproducătoriloragricoli, începând cu anul 2010,
aprobată cu modificărişicompletăriprinLegea nr. 74/2010, cu completărileulterioare, a burselorşcolare, a
sumeloracordateînbaza
art.
51
alin.
(2)
din
Legeaeducaţieinaţionale
nr.
1/2011,
cu
modificărileşicompletărileulterioare, a stimulentuluieducaţionaloferit, conform prevederilorLegii nr. 248/2015, cu
modificărileulterioare, sub formă de tichet social pentrustimulareaparticipăriiînînvăţământulpreşcolar a copiilorproveniţi din
familiidefavorizate, a sprijinuluifinanciarprevăzut de HotărâreaGuvernului nr. 1.488/2004 privindaprobareacriteriilorşi a
cuantumuluisprijinuluifinanciarce se acordăelevilorîncadrulProgramuluinaţional de protecţiesocială "Bani de
liceu", cu modificărileşicompletărileulterioare, a sumeloracordateînbazaProgramuluinaţional de protecţiesocială
"Bursa profesională" prevăzut de HotărâreaGuvernului nr. 1.062/2012 privindmodalitatea de subvenţionare de către
stat a costurilorpentruelevii care frecventeazăînvăţământulprofesional, precum şiveniturileobţinute din activităţile cu
caracterocazionaldesfăşurate
de
zilieriîncondiţiileLegii
nr.
52/2011
privindexercitareaunoractivităţi
cu
caracterocazionaldesfăşurate de zilieri, republicată.”

Declar pe proprierăspundereşi sub sancţiunileCodului penal ca dateleşiinformaţiileprezentate sunt complete
şicorespundrealităţii,
măobligsăaduc
la
cunostinţaautorităţilorîntermen
de
5
zile,înscris,
oricemodificareintervenităîncomponenţafamilieişiveniturileacesteiamai sus prezentate care poate conduce la
încetareasaususpendareadreptului. conform HCL 511/2018.
Beneficiariiajutoarelorlunarepentruapăşicanalizare au obligaţiasăprezinte la sediul DAS, situat pe str. Dacia, nr.
1, din 3 în 3 luniacte de venitşideclaraţia pe propria răspundereprivindcomponenţafamiliei.
Încazulneprezentării, din 3 în 3 luniaactelor de venit,ajutorulpentruapăşicanalizare se suspendăpentru o
perioadă de 3 luni. Neprezentareaactelor solicitate înperioadacelor 3 luni de suspendare, atragedupă sine
încetareaajutoruluipentruapăşicanalizare.

Data___________________________________
Numeleşiprenumele_____________________
Semnătura______________________________
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