C
COPIL
CERER
RE
CĂTRE
E
SERVICIUL PRE
ESTAŢII SOCIALE ŞI
Ş FACILIT
TĂŢI
Subsem
mnatul(a)_________________________________
_________________________,
cu
domiciliul în Bucuureşti,str.___
____________________
________________________ nr. ___
____ bl.
_________ sc. _____ ap. _______ sector 6, locuind
d în fapt în ________________
___, str.
___________________ nr.________, bl.________, sc.__
______, ap._________, pposesor al BI/CI/CP
B
seria _____ nr. __________ eliberat(ă)
e
de ______
_________ la data dee ________
___CNP
______________________,
în
c
calitate
de..................................................
al
copilulu
ui..............................................................., născut
n
la data de....................................,
CNP..........................................., fiind înccadrat(ă) în grad de haandicap, connform Certiificatului
de handdicap nr. __________, eliberat la data ____ / ____ / _____,
_
emiss Comisia Protecția
P
Copiluluui sector 6//......., cu valabilitate __________
_
______, vă rog să-mi aprobaţi accordarea
următoaarelor presttaţii socialee şi/sau faccilităţi (dup
pă caz), pootrivit opțiuunii mele ex
xprimate
potrivit prevederiloor art. 42, al. 2, respecttiv al. 4 și 5 ale Legii 448/2006 pprivind prom
movarea
drepturiilor persoaanelor cu handicap,
h
r
republicată,
, cu toate modificăriile și com
mpletările
ulterioaare, inclusivv ale OUG nr. 51/30.006.2017 pen
ntru modificcarea și com
mpletarea unor
u
acte
normatiive, astfel:
PRE
ESTAȚII SO
OCIALE:
 OPȚIUNE
O
Copil cu handicap
h
grrav:
asistent personal
indeemnizaţie luunară prevăzzută la art. 42,
4 alin. 4 din
d Legea nrr. 448/20066 privind pro
otecția și
promovvarea dreptuurilor persoaanelor cu haandicap
 prestatie
p
socială minorr grad grav..............
accentuat…
……....
mediu .........
FAC
CILITĂȚI copil
c
cu haandicap graav/accentua
at/mediu (d
după caz):
 Gratuitatea
G
transportului în comunn de suprafaaţă (STB)
PH….…
……………….……….……………
…….........................
AP……
………………
……………
……..………
……......................... .
 Gratuitatea
G
transportului cu metrooul
PH…...……………
…………………………
…............................
AP……
………………
……………
………………
………... …............
…
 Însoţitorii
Î
c
copiilor/per
rsoanelor cuu handicap
p au obligaţţia de a uttiliza abonaamentele
l
lunare
num
mai în prezenţa acestoora; în cazu
ul în care organele
o
de control con
nstată că
î
însoţitorul
u
utilizează
leegitimaţia fără
f
a fi preezentă persooana cu hanndicap, acesta va fi
o
obligat
să achite
a
contrravaloarea abonamentu
ului pentruu însoţitor dde la data eliberării
e
l
legitimaţiei
i până la datta constatăriii contraven
nţiei.
 Abonament
A
tul lunar pentru o nouăă lună calen
ndaristică vaa fi acordat numai cu condiţia
c
p
prezentării
i precedenttului abonaament.
 Prezenţa
P
beeneficiaruluui/reprezentaantului legaal la solicitarea abonam
mentului lu
unar este
o
obligatorie.
 În
Î cazul pieerderii, furtuului abonam
mentului de transport cu
c metroul, la solicitareea scrisă
a beneficiarrului, i se va
v elibera acestuia,
a
la momentul prezentării
p
la sediul DGASPC
D
s
sector
6 unn nou abonaament lunarr numai du
upă prezen
ntarea anun
nţului de pierdere
p
e
efectuat
înttr-un cotid
dian de pressă.

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

