Anexa nr.13 (Anexa nr. 16a la Normele metodologice)
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ..................................................................

CERTIFICARE PRIMAR

ANCHETA SOCIALĂ
pentru acordarea unui ajutor de urgenţă

L.S.

Efectuată la data de

(z

z)

(l

l)

(a

a)

pentru acordarea

Urmare a cererii înregistrată sub nr.

la data de

(z

z)

(l

l)

(a

a)

z)

(l

l)

(a

a

Dlui

Dnei

A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI/TITULARULUI
Nume
Prenume
CNP
Act identitate*

Seria

Nr

eliberat de

la data de
(z

(*) Pentrul cetăţenii români:
BI - buletin de identitate
CI - carte de identitate
CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

(*) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
PST - permis de şedere temporară
PSTL - permis de şedere pe termen lung
DI - document de identitate

a)

CR - carte de rezidenţă
CR - carte de rezidenţă permanentă

A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI
Strada
Nr.

Bl.

Sc.

Apart.

Localitatea
Judeţ

Telefon

Mobil

Fax

E-mail

A3. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI
Căsătorit (ă)
Necăsătorit (ă)
Văduv (ă)
Divorţat (ă)
Despărţit în fapt
Uniune consensuală
Altele……………………………………………………………………………………

A4. NUMĂRUL DE PERSOANE DIN FAMILIE
Numărul de persoane adulte

..........

Numărul de persoane sub 18 ani ..........

Sector

B. DATE DESPRE LOCUINȚĂ
Model locuinţă:

Regimul juridic al locuinţei

Casă cu curte
Casă fără curte
Apartament la bloc
Locuinţă socială
Locuinţă de serviciu
Locuinţă de necesitate
Instituţionalizat/nu are locuinţă

Tipul
locuinţei
Dacă are încheiată
poliţă de asigurare a
locuinţei?

Proprietate personală
În închiriere public/privat
Altele ............................................
Modul de dobândire al locuinţei
Cumpărare
Moştenire
Altele ............................................

1 cameră
2 camere
3 camere
4 camere
> 4 camere

TIP A

construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

TIP B

construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

Nu
Da, la societatea ...................................................................................
Nr. poliță .................................................. Din data de.........................

K. MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI DE URGENŢĂ

L. PREJUDICII CONSTATATE

M. CONCLUZII
Se propune

acordarea

neacordarea

ajutorului de urgenţă

MOTIVAŢIA:

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ

ÎNTOCMIT________________________

SOLICITANT ________________________
SEMNĂTURA _____________________

SEMNĂTURA _____________________

