
Anexa 1 - Model Cerere de acordare a ajutorului financiar nerambursabil 

 

CĂTRE, 

DACIN SARA 

Str. Mihai Eminescu nr. 102-104, et. 1, apt. 4, sector 2, București 

CIF: RO9068034 

 

CERERE  

DE ACORDARE A AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL 

 

Domnule Președinte, 

Subsemnata/tul, _________________________________, cetățean român cu 

domiciliul în localitatea_______________________ str. ____________________________ 

nr. ______, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judet/sector ______________________, 

având BI/CI seria ____ nr. ________________ și CNP____________________, membru al 

DACIN SARA cu vechime neîntreruptă din anul ____________, autor a peste 3 de opere 

declarate în repertoriul gestionat de DACIN SARA indicate mai jos, vă rog să îmi aprobați 

acordarea unui ajutor financiar nerambursabil  în cuantum de ____________ potrivit Hotărârii 

nr. 11 a Adunării Generale din 23.04.2015 și Normelor privind acordarea de ajutoare 

financiare nerambursabile către membrii Dacin Sara. 

Atașez prezentei: 

- adeverințe eliberate de autoritatea fiscală de domiciliu privind atât veniturile 

realizate în anul anterior, cât şi cele realizate în anul in curs, 

-  declarație pe proprie răspundere privind veniturile obținute atât în anul anterior, 

cât şi în anul în curs,  

- ultimul talon de pensie (dacă este cazul). 

Subsemnata/ul declar că am luat cunoștință de prevederile Normelor privind acordarea 

de ajutoare financiare nerambursabile căre membrii DACIN SARA  și mă oblig să le respect.  

 

Nume și prenume _________________________ 

Semnatura  ________________ 

  



 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul, ........................................................................, domiciliat în 

......................................, str. ............................................., nr. ........., bl. ............., 

sc. ......., et. ...., ap. ......., sector........, legitimat cu CI/BI seria ......, nr. 

..................., eliberat de ....................................., la data de ........................, 

cunoscând dispoziţiile art. 244, 248, 323 şi 326 Cod penal cu privire la 

infracţiunile de înşelăciune, tentativă la înşelăciune, uz de fals şi fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, declar pe propria răspundere că atât în cursul 

anului 2015, cât şi în perioada 01.01.2016 – prezent, nu am obţinut venituri care 

depăşesc suma de 2000 lei brut / lună. 

 

 

 

Data:         Semnătura: 

 

 

 

 

 

Dată astăzi, ..................., în faţa mea ........................................................., 

la sediul DACIN SARA. 

 

Semnătura: 

 


