
 

 
 

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR 

Subsemnatul(a) .............................................................................................................. identificat 

cu  CI  seria...............  nr.  ...........................,  eliberat  de  .................................................  la  data  de 

..............................................., CNP ................................................................. , domiciliat / reședința în 

..............................................................................................................., căsătorit cu 

...................................................................., la data de...................................., telefon 

...................................................................., email ......................................................... , 

solicit acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor în cuantum de 1500 lei net / 

familie, aprobat prin H.C.G.M.B. 178 / 18.05.2017 și intrat în vigoare începând cu data de 29.05.2017. 

Menționez că îndeplinim cumulativ următoarele condiții:  

    Cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie; 

Cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau reședința pe raza municipiului București, cu cel puțin 6 

luni înainte de depunerea cererii; 

Cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani. 

Niciunul dintre soți nu are datorii neeșalonate către bugetul local. 

 
Cunoscând dispozițiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere următoarele: 

Nu am beneficiat de niciun stimulent financiar pentru constituirea familiilor, de la Centrul 

pentru Tineret al Municipiului București; 

Nu am datorii neeșalonate către bugetul local 

Datele completate în cererea pentru acordarea stimulentului financiar și toate celelalte informații 

atașate acestuia sunt în conformitate cu realitatea. 

 
Anexez prezentei actele doveditoare celor declarate anterior: 

Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți; 

Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; 

Extras de cont din care să reiasă titularul contului și codul IBAN. 

 

*Titularul contului va fi semnatarul prezentei cereri. Datele bancare trebuie să fie actualizate; 

*C.I. valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie; 

*Pentru conformitate, toate actele solicitate trebuie să fie prezentate și în original. 
 

Act doveditor prin care unul din soți atestă domiciliul sau reședința în municipiul București, cu cel 

puțin 6 luni înainte de depunerea cererii (copie C.I., copie C.I. cu  viză de reședință, istoricul de 

domiciliu/reședință); 

 

Certificate de atestare fiscală din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii 

eșalonate către bugetul local. 

 

Semnătura Data 
 

 

 


