
 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

 
Subsemnatul(a) …………………………………………….. , CNP ………………….……, 

domiciliat în localitatea ………………………………, str. ………………………..., nr. ……, bl. 

……., ap. ….., jud. ………………………, cu B.I./C.I seria …….., nr. ………………., eliberat de 

…………..……………………….., la data de ………………, declar pe propria răspundere 

următoarele: 

 în luna iulie 2022 nu am realizat venituri, nu am fost încadrat(ă) la nici o unitate de stat 

sau privată, nu am desfăşurat activităţi independente, nu sunt pensionar(ă), nu deţin 

teren agricol conform Legii nr. 18/1991 sau prin moştenire şi nu am realizat nici un fel 

de venit; 

 menţionez că nu deţin nici un fel de societate (SC, AF, SRL); 

 beneficiez/nu beneficiez de pensie alimentară, pensie de urmaş în valoare netă de 

………… lei (unde este cazul); 

 soţul/soţia este plecat(ă) în străinătate şi nu beneficiez/beneficiez de venituri brute în 

valoare de …………. lei) (unde este cazul); 

 sunt divorţat(ă) de …………………………………………………., care nu locuieşte cu 

noi şi care nu contribuie/contribuie la întreţinerea familiei cu un venit de ………. lei 

(unde este cazul);  

 sunt divorţat(ă) şi nu beneficiez/beneficiez de pensie alimentară în valoare de ………. 

lei (unde este cazul); 

 nu am fost plecat(ă) din țară în scopul obținerii de venituri, nu dețin utilaje agricole,  nu 

am conturi în bănci, nu am alte proprietăți în afara celei de domiciliu, nu am cumpărat 

sau vândut autoturisme, terenuri sau alte bunuri în ultimul an 

 alte cazuri: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Menţionez că am fost informat despre criteriile de acordare a Tichetelor sociale sprijin  

educațional. 

Cunoscând prevederile art. 292 din codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria 

răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi complete. Mă angajez ca, în cazul 

schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez 

comisia despre aceste schimbări. 

Această declaraţie este necesară fiului / fiicei mele la dosarul pentru acordarea Tichetelor 

sociale sprijin  educațional 

 

                   Semnătura, 

 Data: …………………….    ………………………… 

      


