Domnule Director General Adjunct,
Subsemnatul(a).................................................................................................
o
o
o

persoană cu handicap
tutore/curator
reprezentant legal/asistent maternal/asistent personal

domiciliat in......................................................................................................................................
solicit prin prezenta plata indemnizație beneficiarului …………………...……………………. CNP
………………………………………., domiciliat (ă) în localitatea……………………………………,
str…………………………………….., nr……….., bl…………., sc……, et………., ap……….,
judeţul………………., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria…….., nr……….., cu
dosar nr...................., în cont bancar......................................................................., (conform
extrasului de cont anexat), incepand cu data de .....................................
Tel. de contact.....................................................
Ma oblig, in conformitate cu prevederile legii 448/2006/art-60, art-25, să comunic Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galati, în termen de 48 de ore de la luarea
la cunoştinţă, orice modificare cu privire la situatia beneficiarului : schimbare domiciliu,
reşedinţă, deces, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute
de lege.
Subsemnatul, sunt de acord cu restituirea de către Banca …………………………….. (la care
am deschis cont bancar şi în care mi se virează prestatiile sociale) , a tuturor sumelor platite in
baza Legii 448/2006, încasate în mod necuvenit.
Va multumesc.

Data:

Semnătura

ART. 322, Cod penal
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul
foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte.
ART. 326, Cod penal
Falsul în declaraţii
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care
aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă.
ART. 327, Cod penal
Falsul privind identitatea
(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce
serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în
eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea
de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
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