
- MODEL -  

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU SOLICITAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC 

ALIMENTE/MASĂ CALDĂ - FAMILIE CU COPII - 

SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA 

NUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PRENUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CNP 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_| B1. |_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| 

Sector |_| Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

E-mail __________________ Oficiu Poştal ______________________ 

Actul de identitate |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Eliberat de secţia de poliţie 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL FAMILIEI MELE SOLICIT ACORDAREA TICHETULUI SO ELECTRONIC PENTRU 

ACHIZIŢIA DE ALIMENTE/MASĂ CALDĂ 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE URMĂTOARELE: 

FAMILIA ESTE COMPUSĂ DIN |_| MEMBRI DIN CARE: |_| ADULŢI*|_| COPII** 

___ 

*Prin adult se înţelege soţul/soţia, partenerul/partenera sau fiul/fiica ce a împlinit vârsta de 18 ani. 

**Prin copii se înţelege persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, copiii soţilor/partenerilor sau ai fiecăruia dintre 

aceştia, care locuiesc împreună cu părinţii. Se includ şi copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, cei aflaţi în plasament la o 

persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. 

ADULŢII DIN FAMILIE SUNT: 

1.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

2.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

3.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 



Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| COPIII DIN FAMILIE SUNT: 

1.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

2.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

3.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

4.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Notă: În situaţia în care familia are mai mulţi membri se vor completa file separate pentru adulţi şi copii (supliment la 

prezenta cerere. 

Prin act de identitate/act doveditor se înţeleg următoarele: 

Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: 

BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CI - carte de identitate 

 DI - document de identitate 

CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung 

Pentru cetăţenii UE. SEE sau Confed. Elveţiană: CIN - certificat înregistrare 



CR - carte de rezidenţă 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că cele 

declarate cu privire la componenţa familiei şi veniturile realizate sunt corecte şi corespund realităţii. 

Reprezentantul familiei 

Nume ................................................ 

Prenume .......................................... 

Semnătura ....................................... 

Data ................................................. 

SUPLIMENT MEMBRI DE FAMILIE ADULŢI 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

             

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| COPII 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| Încadrat în grad de handicap DA |_| 

NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 


