CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII__________________________
Subsemnatul(a) __________________________________ , nascut(ă)
la data de ___________________ în localitatea______________________, judeţul
___________________________ , fiul/fiica lui
______________ şi a
______________________ , posesor al BI/CI seria ________ nr. ____________
având CNP _____________________________ , domiciliat(ă) în localitatea
__________________ , str. ______________________ , nr. ____ , bl._________,
sc. _______ , ap. ____ , sector/judeţul ________________ , solicit în baza art.4
alin.(4) din Legea nr.341/2004, acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii,
prevăzută de acest act normativ, pentru titlul de urmaş al eroului-martir/copil
major care nu realizează venituri.
Anexez la prezenta cerere următoarele acte :
♦
copia de pe noul tip de certificat seria ______ nr. _________ ;
♦
copia de pe legitimaţia seria _________ nr._____________ ;
♦
copia de pe BI/CI seria _________ nr. _____________ ;
♦
copia deciziei de încadrare în grad de invaliditate (după caz);
♦
copia certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap.
Cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal privind falsul în
declaraţii, declar că nu am mai solicitat acordarea acestor drepturi la o altă casă
teritorială de pensii şi că realizez/nu realizez un venit brut lunar de _____________
lei RON.
Mă oblig să efectuez demersurile necesare în vederea obţinerii unui
loc de muncă corespunzător capacităţii şi pregătirii profesionale.
Mă oblig să prezint Casei teritoriale de pensii, o dată la 6 luni, o
declaraţie pe proprie răspundere ca nu realizez venituri din motive neimputabile *
mie, precum şi orice modificare a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare
reparatorii, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.
Am luat la cunoştinţă faptul ca sunt obligat să restitui sumele încasate
necuvenit, calculate de la data intervenirii modificărilor pe care nu le-am
comunicat casei teritoriale de pensii.
Data ______________
Semnătura
* Motive neimputabile :_______________________________
♦
şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ;
♦
nu le sunt oferite de către Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în
a cărei rază teritorială de competenţă îşi au domiciliul, un loc de muncă
corespunzător capacităţii de muncă sau pregătirii profesionale ;
♦
sunt refuzaţi de către angajatorul postului oferit de Agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă judeţeană, în a cărei rază teritorială de competenţă îşi au
domiciliul.
CERERE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI REPARATORII
CUVENITE ÎN BAZA LEGII NR.341/2004 URMAŞILOR DE EROU MARTIR COPII MAJORI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI DIN MOTIVE
NEIMPUTABILE LOR.

