ROMANIA
JUDETUL BIHOR
PRIMARIA COMUNEI LAZARENI

Tel/fax 0259/357607
e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro
Nr. ___________________
Dat in fata noastra

DECLARATIE – ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul/a_________________________________________________________,
cu

domiciliul

in

loc.

_________________________________________,

nr.

______________,
CNP __________________________________, cunoscand sanctiunile prevazute de art.326
din Codul Penal, cu privire la falsul in declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a
adevarului facuta unui organ sau institutii de stat, prin prezenta declar urmatoarele:
Atat eu cat si membrii familiei mele nu am beneficiat si nu beneficiem de alocatie de
stat, alocatie pentru sustinerea familiei, indemnizatie pentru cresterea copilului, venit minim
garantat, alte prestatii sociale acordate potrivit legii, in alta unitate administrativ teritoriala/ alt
judet din Romania, sau in alt stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.
Atat eu cat si membrii familiei mele nu am refuzat in ultimile 12 luni un loc de muncă
oferit de Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor sau participarea la
serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională .
Imi iau angajamentul de a plati sumele incasate cu titlu necuvenit , reprezentand
ajutorul social, in conformitate cu art. 21 alin (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare si alocatia pentru sustinerea familiei, in conformitate cu art 34 alin (3)
din Legea nr. 277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau alte sume incasate
necuvenit din alte prestatii sociale legale.
Am luat la cunostinta ca informatiile din prezenta cerere si din actele atasate la aceasta
vor fi prelucrate de Primaria Lazareni/ANPIS/AJPIS, cu respectarea regulamentului (UE)
2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datele cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date.
Data _______________
Numele solicitantului ___________________________________
Semnatura ____________________________________________
Datele dumneavoastra perssonale sunt prelucrate de Primaria Lazareni cu respectarea regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste datele cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita dreptul de acces, interventie si de opozitie in conditiile regulamentului
679/2016, printr-o cerere scrisa, semanta si datata, depusa la sediul institutiei.

