
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind veniturile realizate de familie 

 
Numele şi prenumele solicitantului: 
                       
Data naşterii: 
        
Adresa: 
Str.               Nr.         
 
Bl.     Sc.     Ap.     O.P.     Sector    
Localitatea: 
                        
Judeţul: 
               
 
A. VENITURI PERMANENTE REALIZATE ÎN LUNA:   
 
Cod Categoria de venituri Actul doveditor 1) Venitul realizat 2) 

(lei) 
Salariul şi alte drepturi salariale: 

01 - pe bază de contract de muncă - adeverinţă eliberată de angajator          
02 - pe bază de convenţie civilă de 

prestări servicii 
- adeverinţă eliberată de angajator          

03 - salariul asistentului personal al 
persoanei cu handicap 

- adeverinţă eliberată de angajator          

04 - salariul asistentului maternal - adeverinţă eliberată de angajator          
05 - salariul îngrijitorului la domiciliu 

al persoanei vârstnice dependente 
- adeverinţă eliberată de angajator          

06 - venitul lunar realizat ca membru 
asociat sau persoană autorizată să 
desfăşoare o activitate 
independentă 

- adeverinţă eliberată de 
Administraţia Financiară 

         

07 - indemnizaţia de şomaj - talon de plată          
Pensii: 
Pensii de stat: 

08 - pensia pentru limită de vârstă - talon de pensie          
09 - pensia anticipată - talon de pensie          
10 - pensia anticipată parţială - talon de pensie          
11 - pensia de invaliditate - talon de pensie          
12 - pensia de urmaş - talon de pensie          

Pensii militare: 
13 - pensia de serviciu - talon de pensie          
14 - pensia de invaliditate - talon de pensie          
15 - pensia de urmaş - talon de pensie          

 
16 - pensia I.O.V.R. - talon de pensie          

 
17 - indemnizaţia pentru persoanele 

care şi-au pierdut total sau parţial 
capacitatea de muncă ca urmare a 
participării la revoluţie şi pentru 
urmaşii acestora 

- talon          

 



18 - pensia socială pentru nevăzători - talon de pensie          
 

19 - indemnizaţia de însoţitor pentru 
pensionari gr. I invaliditate 

- talon de pensie          

Alte drepturi de asigurări sociale 
20 - indemnizaţia pentru incapacitatea 

temporară de muncă 
- adeverinţă eliberată de angajator          

21 - indemnizaţia pentru creşterea 
copilului până la vârsta de 2 sau 3 
ani 

- adeverinţă eliberată de angajator 
sau, după caz, de casa de pensii 

         

22 - indemnizaţia pentru îngrijirea 
copilului bolnav în vârstă de până 
la 7 sau 18 ani 

- adeverinţă eliberată de angajator          

23 - indemnizaţia de maternitate - adeverinţă eliberată de angajator 
sau, după caz, de casa de pensii 

         

Indemnizaţii cu caracter permanent 
24 - indemnizaţia lunară acordată 

magistraţilor înlăturaţi din justiţie 
din considerente politice 

- talon de plată          

25 - indemnizaţia lunară acordată 
persoanele persecutate din motive 
politice sau etnice 

- talon de plată          

26 - indemnizaţia, sporul sau renta 
acordată invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război 

- talon de plată          

27 - indemnizaţia pentru părinţii 
persoanelor care au decedat în 
timpul Revoluţiei din 1989 

- talon de plată          

28 - indemnizaţia de îngrijire pentru 
revoluţionarii invalizi gr. I 

- talon de plată          

29 - sumă fixă acordată mamelor 
eroilor-martiri 

- talon de plată          

 
30 - alocaţia de stat pentru copii - talon de plată / adeverinţă          

 
31 - alocaţia suplimentară pentru 

familiile cu copii 
- talon de plată / adeverinţă          

 
32 - alocaţia de întreţinere pentru 

minorii daţi în plasament familial 
sau încredinţaţi, potrivit legii, unor 
familii sau persoane 

- adeverinţă          

Burse 
33 - pentru elevi - adeverinţă eliberată de unitatea 

de învăţământ 
         

34 - pentru studenţi - adeverinţă eliberată de unitatea 
de învăţământ 

         

 
35 - ajutorul bănesc lunar pentru 

persoanele care au devenit 
incapabile de muncă în perioada 
efectuării unei pedepse privative 
de libertate 

- talon de plată          

36 - ajutorul special acordat 
persoanelor cu handicap 

- talon de plată          

37 - ajutorul social lunar pentru soţiile 
celor care satisfac serviciul militar 
obligatoriu 

- adeverinţă eliberată de centrul 
militar 

         

 



 
 
B. VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN VÂNZAREA / UTILIZAREA TERENURILOR, 
CLĂDIRILOR, SPAŢIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE ALTELE DECÂT 
LOCUINŢA MINIMĂ ŞI BUNURILE NECESARE NEVOILOR FAMILIALE 
 

Surse de venit Actul doveditor privind  
proprietatea şi / sau venitul  

realizat 

Venitul realizat 3) 

(lei) 

- utilizare           
- arendă           

- terenuri 

- vânzare           
- chirie           - clădiri, altele decât 

locuinţa - vânzare           
- chirie           - spaţii locative, altele 

decât locuinţa - vânzare           
- utilizare           
- chirie           

- alte bunuri mobile şi 
imobile 

- vânzare           
 
C. ALTE SURSE DE VENIT 4) 

 
Surse de venit Acte doveditoare Venitul realizat (lei) 

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
 
Subsemnatul/a ____________________________________________________, cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele 
prezentate corespund realităţii. 
 
 
 
Data ______________________ 
 
 
         Semnătura 
         ______________________________ 
 
 
 
 
 
1) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei 
2) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora 
3) Se înscrie venitul realizat în anul precedent 
4) Se vor menţiona veniturile obţinute din alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse 


