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 BĂILE GOVORA - STAŢIUNE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NAŢIONAL 
Nr. ............ / ...................

Dată și semnată în fața mea
PRIMAR,
MIHAI MATEESCU
_________________________

DECLARAȚIE
Subsemnatul/Subsemnata ........................................................, cu domiciliul în
localitatea ........................................., strada .....................nr........, bl....., sc....., etaj......,
ap......., județul Vâlcea, fiul/fiica lui.............................și al ........................., legitimat cu CI/BI
seria....., nr................., eliberat de ........................................., la data de................
CNP.........................., telefon de contact ........................................., declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile Codului Penal că:
Familia mea nu are depozite bancare mai mari de 3000 lei și nu deține în proprietate
sau folosinta bunuri care înlătură dreptul la acordarea ajutorului de căldură, care mi-au fost
prezentate la depunerea cererii.
Familia mea compusă din soț , soție și celelalte persoane majore nu deține bunuri
imobile casă/teren pe raza altei localități.
Famila mea compusă din soț, soție și celelalte persoane majore nu are alte venituri pe
luna anterioară depunerii cererii pe care să nu le fi declarat în declaratia tip privind
componența familiei și veniturile realizate și nici nu am declarat în componența familiei,
persoane majore sau minore care sunt plecate din localitate, în străinătate sau la facultate (
forma de învățământ:zi) în scopul de obținere a unui ajutor de căldură mai mare decat cel real.
Mi s-a explicat că declararea de lucruri sau fapte neadevarate se pedepsește de Legea
Penală, urmând să suport consecintele legii în caz de falsă declarație și să restitui în condițiile
legii ajutorul de căldură primit necuvenit.
Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului penal că datele și informațiile
prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig să aduc la cunoștinșa autorităților,
în scris și în termenul prevăzut de Lege, orice modificare a situației mai sus prezentate care
poate conduce la încetarea sau suspendarea ajutorului.
Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la
aceasta, vor fi prelucrate de Primăria orașului Băile Govora cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.
Data .........................

Semnatura................................

