
Anexa nr. 1 la Metodologie 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ 

DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TÂRGU MUREȘ 
ROMÂNIA – 540015, Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja,  Nr. 9 

Tel. 0365/430859, Fax. 0365/882023; E-mail: registratura.das@tirgumures.ro 

 

 

 

 
 

CERERE 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți 

din Târgu Mureș, sub formă de tichete pe suport electronic în valoare totală de 1.000 lei/nou 

născut 
 

Subsemnatul(a) ______________________________________________, domiciliat în 

Municipiul Târgu Mureș, str.______________________, nr.____, bloc_______, sc._______, 

ap._________, telefon______________________, posesor al B.I./C.I. Seria______, 

nr.________________, cod numeric personal _____________________________, eliberat 

de___________________, la data de__________________, vă rog să îmi aprobați acordarea 

sprijinului financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș sub formă de tichete pe 

suport electronic, conform H.C.L. nr. 228 din 30 iunie 2022.  

Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile sub numele de 

_______________________________________________________________________________, 

CNP__________________________, cu certificatul de naștere seria ______________________, 

nr. _____________________. 

 Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile Codului Penal privind infracțiunea de fals în 

declarații că pentru acest copil nu s-a depus o altă cerere în vederea acordării unui/unor beneficii 

similare. 

 Am luat la cunoștință faptul că, tichetele pe suport electronic sunt netransferabile, nu pot fi 

tranzacționate și mă oblig să le utilizez numai pentru achiziționarea de: 

- Alimente și produse/aparatură destinate administrării alimentației copilului; 

- Scutece și îmbrăcăminte destinată copilului; 

- Produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului; 

- Aparatură destinată monitorizării stării de sănătate a copilului; 

- Pătuț, lenjerie, cărucior, masă de înfășat. 

 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și din actele atașate la aceasta, vor 

fi prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în aceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

Adresă e-mail ____________________________________________________________________ 

 

Tichetele pe suport electronic vor fi:  

 Trimise prin poștă, cu confirmare de primire, în cazul actelor depuse la registratură; 

 Înmânate personal, în cazul cererilor depuse electronic. 

Anexez: __________________________ 

              __________________________ 

              __________________________ 

              __________________________ 

 

Data: ________________                       Semnătura, 

 


