
  R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   C O N S T A N Ţ A 

COMUNA CORBU  
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Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 ,  web: www.primariacorbu.ro  e-mail: primaria_corbu2006@yahoo.com 

 

 

Cerere acordare tichete sociale 

Subesemnatul/a……………………………………………………………… cu domiciliul în 

comuna Corbu, sat…………………………….., strada…………………………………………, 

nr………, judeţul Constanţa, telefon…………………………………., solicit pentru mine/persoana 

reprezentată………………………………………………………………., acordarea de tichete sociale în 

valoare de 50 de lei/70 de lei, cu ocazia sărbatorilor de Crăciun 2021.  

 Anexez prezentei următoarele documente (se bifează documentele anexate cererii): 

□ copie act de identitate solicitant 

□ copie act de identiate persoană reprezentata (unde este cazul) 

□ copie cupon de pensie din care rezultă că drepturile obţinute din pensie sau, după caz, din pensii 

cumulate sunt cel mult egale cu 800/1000 de lei 

□ copie certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat 

□ copie document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentate  

□ copie dovadă că solicitantul beneficiază de ajutor social  

Subsemantul/a, cunoscând ca falsul îndeclaraţii este pedepsit de legea penala, conform prevederilor 

art. 326 din Codul Penal, declar pe propria raspundere ca datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt 

complete şi corespund realitaţii. De asemenea, declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu 

prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizez prin prezenta cerere şi prin documentele 

anexate, în vederea obtinerii tichetelor sociale si declar ca sunt de acord cu transmiterea datelor către 

operatorii şi instituţiile care verifică eligibilitatea acordării tichetelor sociale, tipăresc şi distribuie 

tichetele sociale şi monitorizează utilizarea tichetelor conform destinaţiei cu care au fost acordate. 

Subsemnatul, declar că, înainte de semnarea prezentei, am citit personal conţinutul acesteia şi am 

constatat ca aceasta corespunde voinţei mele, drept pentru care semnez.  

 

 Data,        Semnătura, 

……………………….     …………………………… 

 

 

Se completează de persoana care primeşte cererea: 

Prezenta cerere însoţită de documentele anexate a fost primită, verificată şi înregistrată de 

……………………………………………………                          Semnatura:…………………………… 

 


