DECLARAȚIE

Subsemnatul _____________________________, domiciliat în _________________,
str. _________________________ nr. ______, județul ___________________, posesor al
C.I. seria ___ nr. ________________, având CNP _____________________________, în
calitate

de

student

al

Universității

din

Pitești

–

Facultatea

de

__________________________________________________ / anul ________;
În condițiile solicitării ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 269 / 2004;
Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286 /
2009 privind Codul penal pentru falsuri în declarații, cî nici eu nici familia mea nu deținem,
cu niciun titlu, bunuri mobile sau imobile care apar în cuprinsul “Listei bunurilor ce conduc la
excluderea acordării ajutorului”, anexată prezentei, așa cum apare această listă în Anexa nr. 4
a H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001.

Pitești
Data: ___________

Numele și prenumele în clar ____________________________________
Semnătură _________________

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

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.

Am luat la cunoștință conținutul prezentei liste
__________________________________________________________________________
(nume, prenume, dată, semnătură)

