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Adresa: Piaţa Unirii, nr.2, Deva, jud. Hunedoara, cod poştal 330152;e-mail : ajpis.hunedoara@mmanpis.ro 

 
Către,          Nr.intrare ________/___________ 
     
 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ HUNEDOARA  

Cerere reluare plată alocaţie stat în România 

 

Subsemnatul(a)_______________________________________________ CNP___________________ 
domiciliat in judeţul HUNEDOARA, localitatea _______________________, str. _____________________, 
nr._____, bl.______ sc.______ap._________, NR. TELEFON ______________________, părinte - 
reprezentant legal al copilului/copiilor:  
 
1. ___________________________________CNP_________________________ 

2. ___________________________________CNP_________________________   

3. ___________________________________CNP_________________________ 

4. ___________________________________CNP_________________________ 

5. ___________________________________CNP_________________________ 

 Solicit reluarea plăţii alocaţiei de stat în România deoarece (detaliați motivul) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________    şi totodată DECLAR următoarele: 

De  la data suspendării plății alocației am locuit: 

1.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

2.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

3.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

De  la data suspendării plății alocației soțul/soția/celălalt părinte a locuit: 

1.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

2.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

3.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

De  la data suspendării plății alocației copilul/copiii a/au locuit: 

1.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

2.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 

3.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Adresa _______________________________________________________________________________ 
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De  la data suspendării plății alocației am lucrat: 

1.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

2.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

3.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

De  la data suspendării plății alocației soțul/soția/celălalt părinte a lucrat: 

1.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

2.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

3.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

De  la data suspendării plății alocației în România, am beneficiat de prestații familiale (alocație): 

1.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Pentru copilul/copiii _____________________________________________________________________ 

2.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Pentru copilul/copiii _____________________________________________________________________ 

3.Ţara ________________ perioada (lună/an) de la  _____________până la ________________ 

Pentru copilul/copiii _____________________________________________________________________ 

 

Mențiuni (precizați motivul pentru care s-a ajuns la suspendarea plății alocației de stat):  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Precizez că doresc reluarea plății: 

1. Pe numele celuilalt părinte _________________________, CNP ___________________________ 

- prin mandat poștal  /  în cont curent personal atașat extras cont (se încercuiește opțiunea) 

2. Pe numele copilului _________________________, CNP _________________ (doar în cazul 

copilului care are împlinită vârsta de 14 ani) 

- prin mandat poștal  /  în cont curent personal atașat extras cont (se încercuiește opțiunea) 

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcut unui 
organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie răspundere că datele şi 
informaţiile  prezentate corespund realităţii. 
 
Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și din actele atașate la aceasta vor fi prelucrate de către A.J.P.I.S. Hunedoara cu 
respectarea prevederilor Regulamentului U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date.   
 
Pentru informații suplimentare puteți accesa www.mmanpis.ro sau www.hunedoara.mmanpis.ro 

 

Data  ___________                                                               Semnătura,  
 
 
 
Se anexează pentru toți membri familiei, după caz: 

- acte de identitate din țara/țările unde s-a locuit/lucrat 

- dovada sistării alocației din țara/țările unde s-a locuit/lucrat 
- acte identitate România 
- adeverință salariat din România (din care rezultă data angajării), dacă este cazul 


