Am primit livretul de familie
Seria _____ Nr._________
Semnătura,

Domnule Primar,
Subsemnatul (a) ___________________________________________________
domiciliat(ă) în ___________________________________________________
_________________________________________________________________
calitate de reprezentant al familiei, ______________________________
prin prezenta vă rog să dispuneţi completarea şi eliberarea LIVRETULUI
DE FAMILIE, în conformitate cu H.G.R. nr. 495 /1997,
Declar că famîlia mea este compusă din umătorii membri :
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
Anexez în xeiocopii, următoarele acte :
- buletine de identitate - sot şi soţie ;
- certificat de căsătorie;
- certificatele de naştere ale copiilor;
- certificatul de naştere al unuia dintre soţi;
- hotărâri judecâtoreşti de desfacerea căsâtoriei prin divorţ;
- documente care atesta modifîcarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau
plasament familial al copiilor;
- hotarâri de adopţie ale copiilor;
- decizii de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui ca urmare a divortului sau
schimbării pe cale administrativă.
Cunosc faptul că Iegea penală pedepseşte pe cei care fac declaratii false. Am
luat cunoştinţă
că pierderea, distrugerea, sau deteriorarea livretului de familie se sancţionează cu amendâdeia
100.000-500.000 lei.
Declar pe proprie răspundere, că nu am mai ridicat alt livret de familie.

Data _________________________
Semnătura,

Domnului Primar al Oraşului Ianca

Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă L.S.

Data _______________
Completat LIVRETUL DE FAMILIE
Seria _____________ eliberat la data
De ______ act căsătorie nr. ________

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul (a) ____________________________________________ cu
domiciliul
în
________________________________________________
__________________________________________________________________
posesor al buletin/carte de identitate seria ____ nr. ________________________
cod numeric personal _____________________________________ eliberat (ă)
de Poliţia _____________________________________________ .
Vă rog să binevoiţi a-mi aproba COMPLETAREA LIVRETULUI DE FAMILIE
Seria __________ eliberat la data de ___________________________________
de către Primăria _______________________________ .
Depun alăturat copie xerox de pe certificatul de naştere al copilului
Meu _________________________________ născut la data de ______________
Copii xerox de pe buletinele de identitate ale părinţilor.
Solicit aceasta în vederea obţinerii alocaţiei suplimentare pentru acest copil.

Data__________________

Semnătura,

Domnului Primar al Oraşului Ianca

