
/N r.

D o jp u le  Director,

A
Subsenvaatul(a)

în
bl.

str.
,sc. ap. Telefon,

domiciliari)
__ur._______ _

jud,Yalcea,
solicit ca î» cazul m care t o i îi încadrat(ă) într-uu grad de handicap grav, accentuat sau 
mediu, plata drepturilor prestaţiilor sociale aferente gradului de handicap stabilit ca 
urmare a evaluării complexe să se efec tueze prin una din modalităţile următoare:

( se ra  completa litera X  în căsuţa potrivită):

- m andat postai la domiciliul de mai sus.____ [ ]

. -  prin cont bancar.......... ..... .....__„_________ [ ]

( Pentru plata pe cont este necesar să se anexeze Extrasul de cont bancar titular si copie 
B l / C I titular si apartinator împuternicit sa  anunţe eventuale modificări de date)

Optez ca în cazul în care voi fi încadrat(ă) în  grad de handicap grav cu asistent personal 
sa beneficiez de :

- asistent personal [ }

- indemnizaţie de Însoţitor [ ]

Declar pe propria răspundere următoarele:

- sunt iară nici un venit £ ]

- pensionar limită de vârstă [ ]

- pensionar invaliditate (boală) £ ]

- pensionar urmaş [ ]

- salariat £ ] _  ̂ -

Funeţia/Meseria_______________________*  Studiile absolvite:__________ ;__________________

Data

(primare/gini n aziale/profesionale/liceale sau superioare)

Semnătura,

M l oblig ca tu termen de maxim 10 zile de la  producere , s i  aduc la  cunoştinţa D irecţia Generale 
de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Valcea -  Serviciul de Evidenta si P laţi Prestatul Sociale orice 
modificare cu privire la  gradul de handicap, dom icilia sau reşedinţa, starea m aterială, plecat din tara, 
deces şi alte situaţii ie  natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege, faţă  de cele declarate.

Am luat la cunoştinţa ca informaţiile d in  prezentul document vor fi utilizate de D .G A iJ .C . 
Vaicea cu respectarea Regulamentului PE nr. 679/201$ privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor si libera circulaţie a  acestora si îmi exprim consimţământul pentru 
prelucrarea, transmiterea si stocarea acestor date in  cadrul T>.G.A.SJP.C. Valcea si instituţiilor abilitate.


