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                                                                                                                               ANEXA Nr. 5    

                                                                 

                                                                                                                      DATĂ ÎN FAŢA MEA,  

 

               ____________________________ 

                  La data de _______._______.2023 

 

              Semnătura ________________________ 

 

                                                                                                Ştampila unităţii 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  

 

 Subsemnatul(a)________________________________________________ 

fiul/fiica lui _________________________ şi al ___________________________ 

născut/ă la data de ___________________ în localitatea ____________________, 

judeţul ____________________________, posesor/oare al actului de identitate seria 

______ numărul ________________, proprietar al locuinţei din oraşul Petrila, 

strada_______________________, nr._____, bl.________, sc._____, etj.______, 

apt.________, judeţul Hunedoara, având actul de spațiu (denumirea) 

__________________________________________________________________ 

nr.________ din______________emis de________________________________ 

 declar că primesc în spaţiul meu de locuit pe  

__________________________________________________________________, 

fiul/fiica lui ___________________________ şi al _________________________, 

născut/ă la data de _______________, în localitatea ________________________, 

judeţul _______________, cu ultimul domiciliu în localitatea _________________ 

str._________________________________, nr.____, bloc_________, sc.____, 

etj____, apt._____, sector/judeţ _______________________________________, în 

calitate de _____________________________________. 

 Dau prezenta declaraţie pentru a-i servi numitului/ei  

__________________________________________________________________ 

(numele şi prenumele persoanei primite în spaţiu) 

la schimbarea domiciliului în spaţiul de locuit de la adresa mai sus 

amintită.  

 

 

Data ____._____.2023             Semnătura proprietarului locuinţei   

                                              

                                                                          ___________________________ 
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                                                                                                                               ANEXA Nr. 6   

                                                                 

                                                                                                   DATĂ ÎN FAŢA MEA,  

 

               ____________________________ 

                  La data de _______._______.2023 

 

              Semnătura ________________________ 

 

                                                                                                Ştampila unităţii 

 

D E C L A R A Ţ I E  

 

 Subsemnatul(a)________________________________________________ 
fiul/fiica lui _________________________ şi al ___________________________ 

născut/ă la data de ___________________ în localitatea ____________________, 

judeţul ____________________________, posesor/oare al actului de identitate seria 

_____ numărul _____________, prin mandatar___________________  
fiul/fiica lui _________________________ şi al ___________________________ 

născut/ă la data de ___________________ în localitatea ____________________, 

judeţul ____________________________, posesor/oare al actului de identitate seria 

_____ numărul _____________, proprietar al locuinţei din oraşul Petrila, 

strada_______________________, nr._____, bl.________, sc._____, etj.______, 

apt.________, judeţul Hunedoara, având actul de spațiu (denumirea) 

__________________________________________________________________ 

nr.________ din data de___.___.______ emis de___________________________ 

 declar că primesc în spaţiul meu de locuit pe  

__________________________________________________________________, 

fiul/fiica lui ___________________________ şi al _________________________, 

născut/ă la data de _______________, în localitatea ________________________, 

judeţul _______________, cu ultimul domiciliu în localitatea _________________ 

str._________________________________, nr.____, bloc_________, sc.____, 

etj____, apt._____, sector/judeţ _______________________________________, în 

calitate de _____________________________________. 

 Dau prezenta declaraţie pentru a-i servi numitului/ei  

__________________________________________________________________ 

(numele şi prenumele persoanei primite în spaţiu) 

la schimbarea domiciliului în spaţiul de locuit de la adresa mai sus 

amintită.  

 

Data ____._____.2023              Semnătura proprietarului locuinţei   

                                              

                                                                           ___________________________ 
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 ANEXA NR.7 

 

                                                                     Dată în faţa mea,  

                                                                                           ______________________ 

                                                                                   La data de ______._____.2023                                                                                                               

Semnătura_________________ 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 
 

 Subsemnatul(a) 
_________________________________________________, fiul/fiica lui 

____________________________ şi al __________________________, născut/ă la 

data de ________________, în localitatea__________________________ 

judeţul________________________________, posesor/oare al/a actului de 

identitate  

seria ______ nr.____________, declar că locuiesc efectiv în localitatea 

Petrila, str._______________________, nr._____, bloc_____, sc_____, etj.____, 

apt._____, judeţul Hunedoara, într-un imobil cu destinaţie de locuinţă.  

 Cele declarate mai sus pot fi confirmate de: 

 dl./d-na __________________________________________________________, 

care locuieşte în oraşul Petrila, strada_________________________________, 

nr./bloc____, sc.____, apt.____, judeţul Hunedoara.  

 

 De asemenea, declar că mi-au fost aduse la cunoştinţă prevederile, potrivit 

cărora, falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform 

dispoziţiilor Codului penal. 

 

 

Data _____._____.2023                 Semnătura ____________________  
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      ANEXA NR. 7 

 

              Dată în faţa mea,  

          __________________________________________________________  

          (gradul profesional, numele şi prenumele lucrătorului S.P.C.L.E.P.) 

La data de ______._____.2023 

Semnătura__________________ 

 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 
 

 Subsemnatul(a) 
_________________________________________________, fiul/fiica lui 

__________________________ şi al ____________________________, născut/ă la 

data de ________________, în localitatea__________________________ 

judeţul______________________, posesor/oare al CI/BI/CIP/PAS/seria 

__________ 

nr.____________, eliberat la data de____.___._____, de către 

S.P.C.L.E.P_________, declar că locuiesc efectiv împreună cu fiul 

meu/fiica mea/ minor/a  ________________________________________   

în localitatea Petrila, str.____________________________, nr._______, 

bloc______, sc_______, etj._____, apt.______, judeţul Hunedoara, într-un imobil 

cu destinaţie de locuinţă.  
 Cele declarate mai sus pot fi confirmate de: 

 dl./d-na __________________________________________________________, 

care locuieşte în oraşul Petrila, strada_________________________________, 

nr./bloc____, sc.____, apt.____, judeţul Hunedoara.  

 

 De asemenea, declar că mi-au fost aduse la cunoştinţă prevederile potrivit 

cărora, falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform 

dispoziţiilor Codului penal. 

 

 

Data _____._____.2023              Semnătura ____________________  

 

 
 

 

 

 

 

Pentru minori declarația –anexa 7- se completează de părinte sau de reprezentantul legal. 
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CERERE 
 

 
 

Subsemnatul(a)_________________________________________________

fiul/fiica lui _________________________ şi al ___________________________, 

născut/ă la data de ___________________, în localitatea ____________________, 

judeţul ______________________, domiciliat în oraşul_____________________, 

strada________________, nr/bl_____, ap._____, judeţul_____________________, 

posesor/oare al actului de identitate CI/CIP/ seria ____ numărul ____________, în 

calitate de:_________________________________________________________,        
(gradul de rudenie al persoanei interesate/calitatea sa faţă de persoana netransportabilă) 
în conformitate cu prevederile art. 51, alin.1, lit.a, din O.U.G nr. 1375/2006 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, solicit 

deplasarea cu aparatul foto digital/camera mobilă la domiciliul 

numitului/numitei: 

___________________________________________________________________ 
             (numele şi prenumele persoanei netransportabile) 

din oraşul Petrila, strada______________________, nr.____, bl.____, sc.____, 

et.____, apt.____, judeţul Hunedoara, persoană netransportabilă, după cum 

rezultă din adeverinţa medicală, pentru preluarea imaginii acestuia/acesteia, în 

vederea obţinerii unei noi cărţi de identitate/stabilirea reşedinţei, pentru 

motivul:  

___________________________________________________________________.  
    (se va înscrie după caz:expirare, pierdere, furt, deteriorare, mutaţie, lipsă acte, etc) 

         Anexez la prezenta cerere certificatul medical/adeverinţa medicală, 

eliberată de medic. 

  

          

 Data ____._____.2023                    Semnătura,     

             

 ____________________ 

 

 

 

 

 


