
 

Anexa nr. 1. la Regulament 

 

 

CERERE 

pentru acordarea facilităţilor prevăzute în Regulamentul ce constituie anexă la HCL nr. 

142/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru 

susţinerea familiilor monoparentale cu unu sau mai mulți copii și familiilor cu minim trei copii 

cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea promovării unui stil de 

viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a creşterii calităţii vieţii. 
 

I. Datele solicitantului 

1. Nume, prenume: 

Domiciliul/reşedinţa: 

 

 

Data şi locul naşterii: 

 

Situaţia familială: □ căsătorit/ă; 

□ divorţat/ă; 

□ văduv/ă; 

□ necăsătorit/ă. 

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

2. Nume, prenume: 

Domiciliul/reşedinţa: 

 

 

Data şi locul naşterii: 

 

Situaţia familială: □ căsătorit/ă; 

□ divorţat/ă; 

□ văduv/ă; 

□ necăsătorit/ă. 

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Datele copiilor 

Numele copiilor: 

 

 

 

     

Data naşterii:      

Situaţia copiilor: 

1. copilul provenit 

din căsătoria soţilor 

2. copilul unuia 

dintre soţi 

3. copilul adoptat 

4. copilul dat în 

plasament 

5. aflat sub tutelă 

     

Înscris la instituţia 

de învăţământ: 

 

 

     

Anexez: 

a) Actele de identitate ale membrilor familiei (copie după carte de identitate, copie după 

certificat de naştere, după caz copie după certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ), 

certificatul de deces, sentinţă civilă, încheierea judecătorească); 

b) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinților/persoanei singure (familie 

monoparentală), adeverință de la locul de muncă, dovadă privind realizarea de venit; 

c) Declaraţie pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere; 

d) Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor pentru anul 

şcolar anterior/ pentru copii înscrişi la grădiniţă adeverinţă privind înscrierea. 

 

Declar că, am luat la cunoştinţă normele legale privind protecţia datelor cu caracter personal 

prevăzute de lege şi îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal de către Municipiul Miercurea-Ciuc. 

 Prin prezenta declar că am luat la cunoștinţă prevederile privitoare la consecinţele 

nerespectării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor monoparentale cu 

unu sau mai mulți copii și a familiilor cu minim trei copii cu domicilul/reşedinţă în Municipiului 

Miercurea-Ciuc”, aprobat prin HCL nr. 142/2021, cu completările și modificările ulterioare. 
 

Numele, prenumele şi semnătura: 

 

Numele, prenumele şi semnătura: 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 2/1 la Regulament 

 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................., legitimat(ă) 

cu...................... seria ............... nr. ..................., CNP........................................, şi 

subsemnata, ....................................... legitimată cu ................................. 

seria......................nr. ........................, CNP.................................., cu domiciliul/reşedinţa în 

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. .................................................... nr. ................, bl. ......., sc. ......., 

ap. ........., judeţul Harghita, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că următorii copii, în baza actelor anexate la 

cerere, se află în întreținerea 

noastră: ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

Data:.............................. 

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

 

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



 

Anexa nr. 2/2 la Regulament 

 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................. legitimat(ă) 

cu ......................... seria.................. nr. .............., CNP......................................, cu 

domiciliul/reşedinţă în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. ..................................................................... 

nr. ............, bl. ............., sc. ..........., ap. ........., judeţul Harghita, cunoscând prevederile art. 326 din 

Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că următorii 

copii, în baza actelor anexate la cerere, se află în întreținerea mea: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

Data:.......................... 

Semnătură .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


