
Nr. Înreg. ____________

Din data _____________

Către,
Direcţia de  Asistenţă Socială şi Medicală
Serviciul  Protecţie socială

   Subsemnatul  (a)  _____________________________  domiciliat(ă)  în  municipiul  Cluj  –

Napoca, strada __________________________ nr, _____ bl., _____,         apt. _____, identificat(ă)

cu    CNP  _____________________,  BI/CI  seria  _____    nr.  ____________  eliberat(ă)  de

_________________  la  data  _______________  ,  solicit  prin  prezenta  înscrierea  în  programului

multianual  ”Promovarea  sănătăţii  orale  prin  creşterea  accesibilităţii  populaţiei  defavorizate  la

servicii  de stomatologie” program în parteneriat  cu Universitatea de Medicină şi Farmacie  ”Iuliu

Hațieganu” și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 596/2021.

Declar  pe propria  raspundere că  nu dețin nici  unul  din bunurile  ce duc la  excluderea

persoanelor din cadrul programului și că am luat la cunoștință lista acestor bunuri de pe verso.

Menţionez că mă incadrez în categoria: 

 Pensionar cu venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale de până la

1000 lei  

 șomer  -  care  beneficiază  de  indemnizație  de  șomaj  de  până  la  700  lei  și  șomer

neindemnizat, aflat în evidențele AJOFM

 persoană cu dizabilităţi - handicap grav sau accentuat

 beneficiar de V.M.G./A.S.F./cantină 

Realizez un venit lunar net de ______ lei.         

Anexez prezentei copii ale actelor de identitate şi acte doveditoare de venit.1

Telefon de contact:

Cluj – Napoca         Semnătura

Data______________ _________________

1Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere  se va atașa și o copie
după certificatul de înmatriculare!



Lista bunurilor
care conduc la excluderea  persoanelor din cadrul programului:

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor

gospodăreşti
2 Terenuri  de  împrejmuire  a  locuinţei  şi  curtea  aferentă  şi  alte  terenuri

intravilane care   depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona
rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu
au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă 

Bunuri mobile*

1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap
sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum
şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu  accesibile

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,

rulote, autobuze, microbuze 
4 Şalupe,  bărci  cu  motor,  scutere  de  apă,  iahturi,  cu  excepţia  bărcilor

necesare pentru uzul  persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării"     

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 

acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii   

Terenuri/animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie 

anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv
suma de 2.500 euro pentru familie


