
 

 

  

  

  
 

 

(z z) (l l) (a a a a)
(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare
CI - carte de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă
CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung

Strada

necăsătorit(ă)

Română

Eliberat de

Dacă beneficiază de unele 
drepturi de asistenţă socială?

Nu

Localitatea

Nr. Bl.

Date de contact ale solicitantului:

Telefon

şi anume (ţara) ……………………………………………………………

Venituri totale realizate în luna 
anterioară depunerii cererii 

despărţit(ă) în fapt

Starea civilă a solicitantului? uniune consensuală

Da,din România

Da, din alte ţări

căsătorit(ă)

văduv(ă)

pensionar

Altele …………………………………………………………………………………..
lucrător agricol lucrător ocazional Nu

Sector

La data de

divorţat(ă)

Nr.

Apart.

Nu

Situaţia şcolară? fără studii generale medii

Judeţ

Sc. Et.

şomer

Da, în localitatea …………………………………… ţara……………………………….
Solicitantul are reşedinţa (loc de şedere obişnuită) în afara României?

elev care urmează cursurile şcolare Da

superioare

student

Situaţia profesională?

salariat
independent

Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Dacă a lucrat în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. 

Mobil

Prenumele
Numele

Cetăţenia?

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor* Seria

UE
Non-UE

Pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed. Elveţiană:

lei

A. Date personale ale solicitantului:

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

Nu
În perioada …………………………
În perioada …………………………

Ţara …………………………………….
Ţara …………………………………….

Da

 
 

CCEERREERREE    
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PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU PLATA 
CHIRIEII PERSOANELOR SINGURE/FAMILIILOR CU 

DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA PE RAZA 
MUNICIPIULUI BRAŞOV  

  

ANEXĂ LA REGULAMENT  



 

   B. DATE PERSONALE ALE MEMBRILOR FAMILIEI 

lei
Venituri totale realizate în luna 
anterioară depunerii cererii 

Nu Da,din România

Da, din alte ţări

Dacă a lucrat în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Dacă a locuit în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

lucrător agricol lucrător ocazional
Altele …………………………………………………………………………………..

Relaţia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptăţită?

Dacă beneficiază de unele 
drepturi de asistenţă socială?

Nu

Situaţia şcolară? fără studii generale medii

şomer

Situaţia profesională?

salariat pensionar

1.
Numele
Prenumele

Cod numeric personal

Situaţia profesională?

Dacă a lucrat în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

Dacă beneficiază de unele 
drepturi de asistenţă socială?

Cod numeric personal

copil în tutelă copil în curatelă

Act de identitate/doveditor* Seria

copil adoptat

lucrător agricol lucrător ocazional

În perioada ……………………. 

Nu

copil în plasament familial

Nr.

soţ/soţie părinte

copil încredinţat în vederea adopţiei

Situaţia şcolară? fără studii generale medii superioare

Altele ……………………………………………………………………………………………….

Relaţia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptăţită?

partener uniune consensuală
copil natural

student
independent elev care urmează cursurile şcolare Da
salariat pensionar şomer

Nu
Altele …………………………………………………………………………………..

Dacă a locuit în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Da,din România

Da, din alte ţări

2. Numele
Prenumele

Seria

partener uniune consensuală
copil în plasament familial
copil încredinţat în vederea adopţiei

Nr.

copil în tutelă copil în curatelă

soţ/soţie părinte
copil natural

Venituri totale realizate în luna 
anterioară depunerii cererii 

superioare

student
Da

Altele ……………………………………………………………………………………………….

copil adoptat

Act de identitate/doveditor*

independent elev care urmează cursurile şcolare

lei

 
 



 
 
 
 

lei

Venituri totale realizate în luna 
anterioară depunerii cererii 

superioare

student
Da

Altele ……………………………………………………………………………………………….

copil adoptat

Act de identitate/doveditor*

independent elev care urmează cursurile şcolare

lei

Seria

partener uniune consensuală
copil în plasament familial
copil încredinţat în vederea adopţiei

Nr.

copil în tutelă copil în curatelă

soţ/soţie părinte
copil natural

Da,din România

Da, din alte ţări

4. Numele
Prenumele

Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Nu
Altele …………………………………………………………………………………..

Dacă a locuit în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

student
independent elev care urmează cursurile şcolare Da
salariat pensionar şomer

copil încredinţat în vederea adopţiei

Situaţia şcolară? fără studii generale medii superioare

Altele ……………………………………………………………………………………………….

Relaţia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptăţită?

partener uniune consensuală
copil natural copil în plasament familial

Nr.

soţ/soţie părinte

Cod numeric personal

copil în tutelă copil în curatelă

Act de identitate/doveditor* Seria

copil adoptat

lucrător agricol lucrător ocazional

În perioada ……………………. 

Nu

Situaţia profesională?

Dacă a lucrat în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

Dacă beneficiază de unele 
drepturi de asistenţă socială?

3. Numele
Prenumele

Cod numeric personal

Dacă beneficiază de unele 
drepturi de asistenţă socială? 
(se vor ataşa acte doveditoare)

Nu

Situaţia şcolară? fără studii generale medii

şomer

Situaţia profesională?  (se 
vor ataşa acte doveditoare)

salariat pensionar

lucrător agricol lucrător ocazional
Altele …………………………………………………………………………………..

Relaţia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptăţită?

Dacă a locuit în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Dacă a lucrat în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Venituri totale realizate în luna 
anterioară depunerii cererii 

Nu Da,din România

Da, din alte ţări

 



 
 
 
 

lei

lei
Venituri totale realizate în luna 
anterioară depunerii cererii 

Nu Da,din România

Da, din alte ţări

Dacă a lucrat în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Dacă a locuit în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

lucrător agricol lucrător ocazional
Altele …………………………………………………………………………………..

Relaţia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptăţită?

Dacă beneficiază de unele 
drepturi de asistenţă socială?

Nu

Situaţia şcolară? fără studii generale medii

şomer

Situaţia profesională?

salariat pensionar

5. Numele
Prenumele

Cod numeric personal

Situaţia profesională?

Dacă a lucrat în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

Dacă beneficiază de unele 
drepturi de asistenţă socială?

Cod numeric personal

copil în tutelă copil în curatelă

Act de identitate/doveditor* Seria

copil adoptat

lucrător agricol lucrător ocazional

În perioada ……………………. 

Nu

copil în plasament familial

Nr.

soţ/soţie părinte

copil încredinţat în vederea adopţiei

Situaţia şcolară? fără studii generale medii superioare

Altele ……………………………………………………………………………………………….

Relaţia cu 
solicitantul/persoana 
îndreptăţită?

partener uniune consensuală
copil natural

student
independent elev care urmează cursurile şcolare Da
salariat pensionar şomer

Nu
Altele …………………………………………………………………………………..

Dacă a locuit în afara ţării 
în ultimii 2 ani?

În perioada ……………………. Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Ţara …………………………….
Nu Da

În perioada ……………………. Ţara …………………………….

Da,din România

Da, din alte ţări

6. Numele
Prenumele

copil în tutelă copil în curatelă

soţ/soţie părinte
copil natural

partener uniune consensuală
copil în plasament familial
copil încredinţat în vederea adopţiei

Nr.

Venituri totale realizate în luna 
anterioară depunerii cererii 

superioare

student
Da

Altele ……………………………………………………………………………………………….

copil adoptat

Act de identitate/doveditor*

independent elev care urmează cursurile şcolare

Seria

 



Casă cu curte Nr.camere
Casă fără curte Nr.camere
Apartament la bloc Nr.camere
Locuinţă socială Nr.camere
Locuinţă de serviciu Nr.camere
Locuinţă de necesitate Nr.camere Suprafaţa

Suprafaţa

Instituţionalizat/nu are locuinţă

Suprafaţa
Suprafaţa

 În închiriere 
public

 În închiriere 
privat

Suprafaţa

D. Starea locativă a familiei/persoanei îndreptăţite:

Regimul juridic al locuinţeiSuprafaţa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         DATA                                                                                                                    SEMNĂTURA  


