NR......................./.......................................

Domnule

Primar

Subsemnatul
……………………………………………..cu domiciliul in comuna
I.L. Caragiale, sat………………………, str. .........................................., nr........ posesor al
BI/ CI. Seria……., nr……………………, eliberat de politia.……………………, cu
CNP…………………………………………, va rog a-mi aproba eliberarea / acordarea
unei
anchete
sociale
/
adeverinte
de
venit
/
ajutor
urgenta
/indemnizatie de handicap
/
pentru……………….……………………………………………………...............................
necesara la………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………......................................

DATA

SEMNATURA

D.LUI PRIMAR AL COMUNEI I.L. CARAGIALE
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D.LUI PRIMAR AL COMUNEI I.L. CARAGIALE
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……………………………………………..cu domiciliul in comuna
I.L. Caragiale, sat………………………, str. .........................................., nr........ posesor al
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CNP…………………………………………, va rog a-mi aproba eliberarea / acordarea
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anchete
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/
adeverinte
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/
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/indemnizatie de handicap
/
pentru……………….……………………………………………………...............................
necesara la………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………......................................

DATA

SEMNATURA

D.LUI PRIMAR AL COMUNEI I.L. CARAGIALE

CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/a,
domiciliat în
Mun./Oras/Comuna IL Caragiale, sat.
, Strada
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Legitimat cu actul de identitate
C.I./B.I. seria
nr.
, CNP
, prin prezenta cerere îmi
dau consimțământul, în conformitate cu art. 15 al regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția datelor
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carcter personal și privind libera
circulație a acestora.
Locul – sediu Primărie I.L. Caragiale
Data _____________ ,
Semnatura

,

CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/a,
domiciliat în
Mun./Oras/Comuna IL Caragiale, sat.
, Strada
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Legitimat cu actul de identitate
C.I./B.I. seria
nr.
, CNP
, prin prezenta cerere îmi
dau consimțământul, în conformitate cu art. 15 al regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția datelor
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carcter personal și privind libera
circulație a acestora.
Locul – sediu Primărie I.L. Caragiale
Data _____________ ,
Semnatura

,

CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/a,
domiciliat în
Mun./Oras/Comuna IL Caragiale, sat.
, Strada
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Legitimat cu actul de identitate
C.I./B.I. seria
nr.
, CNP
, prin prezenta cerere îmi
dau consimțământul, în conformitate cu art. 15 al regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția datelor
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carcter personal și privind libera
circulație a acestora.
Locul – sediu Primărie I.L. Caragiale
Data _____________ ,
Semnatura

,

