A
ADULT
CERER
RE
CĂTRE
E
SERVICIUL PRE
ESTAŢII SOCIALE ŞI
Ş FACILIT
TĂŢI
Subsem
mnatul(a)_________________________________
_________________________,
cu
domiciliul în Bucuureşti,str._______________________
______ nr. ______ bl. ________ sc. ____
ap. _______ seector 6, locuind în fapt în _______________________
__, str.
________________________________ nr.________, bl.________, sc.________, ap.__
_______,
posesorr al BI/CI/C
CP seria _____ nr. __________ elibeerat(ă) de ______________________
_ la data
de _______________ CNP ______________________, fiind încaadrat(ă) în grad de handicap,
h
conform
m Certificatuului de hanndicap nr __________, eliberat
e
la data
d ____ / _____ / ____
__, emis
de S.C.P.A.H. secttor 6, cu valabilitate
v
_
__________
______, văă rog să-mi aprobaţi accordarea
următoaarelor presttaţii socialee şi/sau faccilităţi (dup
pă caz), connform opțiuunii mele ex
xprimate
potrivit prevederiloor art. 42, al.
a 2, respecctiv al. 4 și 5 ale Legii 448/2006 pprivind prom
movarea
h
r
republicată,
, cu toate modificăriile și com
mpletările
drepturiilor persoaanelor cu handicap,
ulterioaare, inclusivv ale OUG nr. 51/30.006.2017 pen
ntru modificcarea și com
mpletarea unor
u
acte
normatiive, astfel:
PRE
ESTAȚII SO
OCIALE:
 Indemnizaţi
I
ie lunară peentru grad grav.......
g
accentuatt……
mediu .........
 OPȚIUNE
O
Adultul cuu handicap grav:
g
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
inndemnizaţie de însoţitoor prevăzutăă de Legeaa nr. 263/20010 privindd sistemul unitar
u
de
pensii publice
p
indeemnizaţie de
d însoţitor prevăzută la art. 42, alin. 1 dinn Legea nrr. 448/2006
6 privind
protecția și promovvarea dreptuurilor persoaanelor cu haandicap (în cazul persooanelor cu handicap
h
grav vizzual)
 Buget
B
persoonal compleementar lunnar grad graav.......
a
accentuat…
……
med
diu .........
FAC
CILITĂȚI adult
a
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
beeneficiaruluii la solicitarrea abonam
mentului lunaar este obliggatorie.
 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

ssector 6 unn nou abonaament lunarr numai du
upă prezen
ntarea anun
nţului de pierdere
p
e
efectuat
înttr-un cotid
dian de pressă.
 Gratuitatea
G
transportului interurb
ban (CFR, auto, transsport fluviall)
..………
……………...................................................................................................
Declar pe propriaa răspunderre că:
nuu am primitt și folosit bilete
b
CFR de
d la Casa de
d Pensii a Sectorului
S
6 și sunt de acord să
efectuațți verificăriile necesare la instituțiiile abilitate
a bilete CFR
am
C
de la Casa
C
de Pennsii a Secto
orului 6 și mă
m oblig săă le returnezz acestei
i
instituții
a primit innstrucțiunile de folosirre a biletelorr de călătoriie interurbaană
am
 Legitimaţie
L
e card-parcaare …………
……………
………………
……………
………
Doresc să primesc prestaţiile sociale
s
(indeemnizația lu
unară potrivvit art. 42, aal. 4) prin:
Mandatt poştal
Cont baancar personnal ,
nuumărul...........................................................................,
deschis
la.............................................................................................................................................
Mă obllig să aduc la cunoşştinţă Direecţiei Geneerale de Asistenţă
A
Soocială şi Protecţia
P
Copilullui sector 6,
6 în termen
n de 48 de ore de la lu
uarea la cu
unoştinţă, oorice modifficare cu
privire la gradul de
d handicaap, domiciliiu sau reşed
dinţă, stareea materiallă şi alte sittuaţii de
natură să modifice acordarea drepturillor prevăzu
ute de lege.
Adresă de mail...........................................................
Telefon
n:.....................................................................
……………
………
DATA…

SEMNĂTU
URA..........................

Menţiu
de _____
une: Cerereea a fost completată
c
______________________________
____, în
calitate
de_____________________, cu do
omiciliul în__________________
_, str.
n
bl.
b _____, sc. ___, et. ___, ap.
a ___,
__________________________________, nr.____,
sector____, legitimaat cu B.I./C
C.I./C.P. seriia __, nr.__
_______, eliiberat de _________, laa data de
___/____/____.
Adresă de mail...........................................................
n:.....................................................................
Telefon
SEMNĂ
ĂTURA _________________
Verificat îndeplinirea
î
a prevederiloor legale în privinţa acoordării/încetării
prestaţiiilor sociale şi facilităţillor, conform
m gradului de
d handicapp,
Inspecctor/referentt_________________

