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CERERE 
pentru decontarea carburantului în baza art.24 alin. (9) și (10) din Legea nr.448 /2006  privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 

Doamnă Director General, 
 

I. Subsemnatul/a: (Se completează cu datele persoanei cu dizabilități) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
II.  (Se completează de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului 

cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.) 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal: 

 ............................................................................................ valabil: .............................................................. 
 

Numele și prenumele  …………………………………………..……………………………..……………… 

Cod numeric personal                                                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Domiciliul / Date de contact: Localitatea ......................................................................................................... 

Strada    ..................................................................    Nr.    ......    Bl.  .......    Sc.  .....  Et.   .......  Apart.  ........   

Județ .............................................................................                             Cod postal  ......................................  

Telefon  .......................................................         E-mail: .................................................................................. 

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

La data de        |__|__|__|__|__|__|__|__|                    Valabil : .............................................................. 
                                       ( z    z )     (  l    l  )    (  a     a      a      a  ) 

 

Numele și prenumele  …………………………………………..……………………………..……………… 

Cod numeric personal                                                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Domiciliul / Date de contact: Localitatea ........................................................................................................ 

Strada    ..................................................................    Nr.    .....    Bl.  .......    Sc.  .....  Et.   .......  Apart.  ........   

Județ .............................................................................                             Cod postal  .....................................  

Telefon  .......................................................         E-mail: .................................................................................. 

Părinte / Reprezentant legal al copilului : ....................................................................................................... 

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

La data de        |__|__|__|__|__|__|__|__|                    Valabil : .............................................................. 
                                       ( z    z )     (  l    l  )    (  a     a      a      a  ) 

 



Solicit decontarea carburantului necesar următoarelor deplasări, pentru care atașez bonurile fiscale aferente: 

   Nr. 

   crt. 

Data călătoriei 
zz.ll.aaaa Nr. bon fiscal Localitatea de plecare Localitatea de destinație 

Autoturismul cu care se efectuează 
deplasarea este în 

proprietate/proprietatea* 

perso-
nală 

fami-
liei 

asis-
tentului 
perso-

nal 

însoți-
torului 

furni-
zorului 

de 
servicii 
sociale 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

                                                                                                            * Se va marca cu X situația corespunzătoare 
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de  Codul Penal, că deplasările au fost 
efectuate numai în interesul propriu al persoanei cu handicap. 

Solicit ca suma reprezentând decontarea carburantului să fie virată în: 

      cont  IBAN    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
deschis la Banca ....................................................................... Sucursala/Agenția ................................................... 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
- documentele de identitate BI/CI (copie); 
- cont IBAN (extras de cont bancar); 
- certificat de încadrare în grad de handicap (copie); 
- bonuri fiscale (lizibile – în original) nr. / data:  

1. Nr. ........................... / data ................................ ; 4. Nr. ............................. / data .................................... 
2. Nr. ........................... / data ................................ ; 5. Nr. ............................. / data .................................... 
3. Nr. ........................... / data ................................ ; 6. Nr. ............................. / data .................................... 
Sunt de acord cu prelucrarea de către D.G.A.S.P.C. Neamț a datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Comunității Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor) 
Am luat la cunoștință că în cazul nefurnizării tuturor datelor solicitate, D.G.A.S.P.C. Neamt nu poate analiza și lua niciun fel de decizii 
referitoare la orice cerere sau relație inițiată cu D.G.A.S.P.C. Neamț. 

Nume: ..............................................................       Prenume: ........................................................................ 

In calitate de      beneficiar,       asistent personal,      reprezentant *  
(* În cazul reprezentantului trebuie atașată împuternicirea notarială conform căreia are această calitate) 

Data  ............ / ............ / .....................                                  Semnătura      
____________________________________________________________________________________________ 

Am operat în D-Smart și certific cu înscris,                Am primit și verificat documentația, 
Numele  și prenumele ......................................               Numele  și prenumele ............................................  
Semnătura                                                                      Semnătura          


