CERERE
PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU NOU-NĂSCUT
Subsemnatul(a) __________________________________________________________________,
cu domiciliul în municipiul Brăila, str.____________________________, nr._______________,
bloc__________________, sc.________, ap._______, telefon____________________________,
posesor

al

B.I./C.I.

seria_______,

nr._________________,

cod numeric personal ________________________________________________, în calitate de*:
□ părinte natural
□ părinte adoptiv/ persoană căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei
Vă rog să îmi aprobaţi acordarea stimulentului pentru copilul nou-născut:
Numele şi prenumele copilului _____________________________________________________________
Cod numeric personal (C.N.P.) copil________________________________________________________
Certificat de Naştere seria _______________, nr. ______________________________________
Declar pe proprie raspundere, sub sancţiunile art. 326 din Codul Penal privind
infracţiunea de fals în declaraţii că:
− am domiciliul stabilit în municipiul Brăila cu cel puţin 6 luni înainte de naşterea
copilului;
− pentru acest copil s-a depus doar prezenta cerere, în vederea acordării stimulentului
pentru nou-născut;
− mă ocup de creşterea şi îngrijirea copilului şi locuiesc împreună cu acesta, copilul
nefiind încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat
autorizat sau serviciu public.
Totodată, declar că
□

NU AM datorii la bugetul local

□

AM

datorii

la

bugetul

local

în

sumă

de

aproximativ__________________________________
Menţionez că doresc suma de bani*:
□ prin virament în contul bancar personal (IBAN şi banca)
IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Deschis la banca ___________________________________________________________
□ prin mandat poştal la domiciliu
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□
□
□
□

La prezenta, anexez următoarele documente*:
copia certificatului de naştere al copilului
copia actului de identitate a părintelui/ părinţilor
acordul cu privire la prelucrarea datelor personale
extras de cont solicitant.

Alte acte care să demostreze relaţia cu nou-născutul:
□
hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului/ de stabilire a domiciliului
copilului/exercitare a autoritatii parintesti în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt;
□
hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei/ de încuviinţare a
adopţiei;
□ Alte acte.

* se bifează cu "X" căsuţa corespunzătoare
Subsemnatul(a) ________________________________prin prezenta declar că am fost
informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale ale instituției şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi
solicitarea de informaţii de la alte institutii în vederea acordării stimulentului.
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor
fi prelucrate de DAS (Direcţia de Asistenţă Socială) Brăila cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.

Data ______________

SEMNATURA SOLICITANT,
___________________________
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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul(a) __________________________________________________________________,
cu domiciliul în municipiul Brăila, str.____________________________, nr._______________,
bloc__________________, sc.________, ap._______, telefon____________________________,
posesor

al

B.I./C.I.

seria______,

nr._________________,

cod numeric personal ________________________________________________, în calitate de
părinte/ reprezentant legal pentru copilul____________________________________________
declar pe proprie raspundere, că îmi dau acordul cu privire la plata stimulentului pentru
nou-născuţ/i _____________________________________________________________
către doamna/ domnul _____________________________ în calitate de solicitant.

Subsemnatul(a) ________________________________prin prezenta declar că am fost
informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale ale instituției şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal si
solicitarea de informatii de la alte institutii în vederea acordării stimulentului.
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor
fi prelucrate de DAS (Direcţia de Asistenţă Socială) Brăila cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.

Data ______________

SEMNATURA CELUILALT PARINTE,
_________________________________
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