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 Gratuitatea transportului interurban    (CFR, auto, transport fluvial) 
..…………................................................................................................................ 
Declar pe propria răspundere că am primit instrucțiunile de folosire a biletelor de călătorie 
interurbană 
 
 Legitimaţie card-parcare ………………………………………………………. 

 
Doresc să primesc prestaţiile sociale (indemnizația lunară potrivit art. 42, al. 4) prin: 
Mandat poştal    
Cont bancar personal,       numărul..........................................................................., deschis 
la.......................................................................................................................................... 
   
Mă oblig să aduc la cunoştinţă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului sector 6, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu 
privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de 
natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 
 
 
 
Adresă de mail............................................................................. 
Telefon:........................................................................................ 
 
DATA…………………          SEMNĂTURA..........................                                                                            
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificat îndeplinirea prevederilor legale în privinţa acordării/încetării  
prestaţiilor sociale şi facilităţilor, conform gradului de handicap, 

                                                                     Inspector/referent............................. 
  


