
 

www.dgaspcneamt.ro                                                        Serviciul Evidență și Stabilire Beneficii Asistență Socială 

(Cerere modificare mod plată) 

CERERE 
 
 
Către  D.G.A.S.P.C. Neamț 
În atenția Doamnei  Director  General 
Subsemnatul/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În calitate de       asistent personal        însoţitor       beneficiar       reprezentant* 

(*În cazul reprezentatului trebuie atașată declarația notarială coform căreia are această calitate.) 

Depun prezenta cerere       în nume propriu       pentru: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea modificării modului de plată , conform actului doveditor atașat* 
(* prin act doveditor se înțelege extrasul de cont / mandatul poștal, atașat) 

 

Numele         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cod numeric personal                                                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)     |__|__|     Seria   |__|__|     Nr.  |__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                                               (z     z)        (l     l)        (a      a      a       a)     

Domiciliul/Date de contact: 

Strada     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nr.    |__|__|__|       Bl.    |__|__|__|    Sc.  |__|     Et.   |__|__|     Apart.  |__|__|__|   Sector   |__| 

Localitatea          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Județ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Telefon  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numele         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prenumele    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cod numeric personal                                                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)     |__|__|     Seria   |__|__|     Nr.  |__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| La data de |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                                                                                                                               (z     z)        (l     l)        (a      a      a       a)     

Domiciliul/Date de contact: 

Strada    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nr.  |__|__|__|     Bl.    |__|__|__|     Sc.  |__|     Et.   |__|__|     Apart.   |__|__|__|    Sector   |__| 

Localitatea          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Județ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Telefon |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Încadrat(ă) în grad de handicap conform certificatului nr       |__|__|__|__|__|       

La data|__|__|__|__|__|__|__|__| Valabil  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Dosar nr. |__|__|__|__|__|__| 

                   (  z    z  )     ( l    l  )     (  a    a     a     a  ) 

 



 

 

 

Avănd în vedere prevederile Legii nr. 448/2016, republicată cu modificările și completările 
ulterioare declar: 

 Mă oblig ca personal să semnez sau să ridic lunar extrasul de cont, cunoscând că în caz 
contrar, după 6 luni, se sistează din oficiu virarea drepturilor ce mi se cuvin în contul curent 
personal, iar din sumele neconfirmate nu se fac nici un fel de plăți, ele restituinde-se 
DGASPC Neamț/AJPIS Neamț. 

 Am luat notă că extrasul de cont se consideră semnat și în cazul în care în luna respectivă 
am semnat un cec prin care personal am efectuat o restituire de numerar din cont.  

 Sunt de acord ca, în cazul în care îmi vor fi virate în contul curent personal sume care 
ulterior se va constata că nu mi se cuveneau, sumele să fie ștornate din contul meu în 
favoarea DGASPC Neamț/AJPIS Neamț. 

 Mă oblig ca, în cazul în care voi renunța la primirea prestațiilor sociale prin virarea în 
contul curent personal, să anunț în scris DGASPC Neamț/AJPIS Neamț. 

 

 

 

 

 

Data  .................................................... 
Numele solicitantului  .......................................................................................................................... 
Semnătura     ........................................ 


