
Anexa nr. 1 

CERERE 
privind decontarea cheltuielilor cu CAZAREA pentru cetățenii străini sau apatrizi găzduiți, aflați în 

situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (1) 

 

Subsemnatul/Subsemnata, _____________________________________________ domiciliat(ă) în 

loc. ______________________________ , tel. __________________________ vă adresez rugămintea de a-

mi aproba decontarea cheltuielilor cu CAZAREA, pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații 

deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după cum urmează: 

N
r.

 C
rt

. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

PERSONEI/ LOR 

GĂZDUITE 

LOCALITĂȚILE 

din care declară că provin 

persoanelor găzduite 

INTERVALUL de 

timp pentru care 

se solicită 

decontarea 

cheltuielilor cu 

CAZARE 

NUMĂRUL 
de zile pentru 

care se solicită 

decontarea 

cheltuielilor cu 

CAZARE 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

 

Menționez că persoanele de mai sus, sunt găzduite în locuința proprietate personală, situată la adresa: 

loc. _______________________________ , str. _____________________________ , nr. ____, bl. ____, 

sc. _____, ap. ______, et. ___, cod poștal __________________, jud. _____________________. 

- [   ] Persoana(ele) locuiesc împreună cu familia care o/îi găzduiește (se bifează cu X în casetă); 

- [   ] Persoana(ele) locuiesc separat de familia care o/îi găzduiește (se bifează cu X în casetă); 

- Persoana(ele) găzduite [   ] doresc / [   ] nu doresc să rămână pe teritoriul României. 

Anexez următoarele documente: 

- declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere; 

- actul de identitate al subsemnatului/ subsemnatei, în copie; 

- documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței – actul nr. ________________, din 

data __________________, în copie. 

- un Extras de cont bancar – cod IBAN personal sau forma digitalizată/tipărită din care să reiasă 

nr. acestuia (pentru identificarea corectă a acestuia pentru virament sumă). 

Optez pentru plata sumei, astfel: (se alege doar una din cele două variante: a) sau b) 

a) în numerar [   ] (se bifează cu X în casetă); 

b) prin virament bancar, astfel: 

• în ________________________________________________________________, 
(se înscrie codul IBAN al contului solicitantului 

• deschis la __________________________________________________________, 
(se înscrie denumirea instituției de credit la care este deschis contul) 

• __________________________________________________________________ . 
(se înscrie codul numeric personal al solicitantului, titular al contului) 

 

Data, Semnătură 

_____._____, 2022         proprietar imobil 

 
1 Conform H.G. nr. 336/11.03.2022 (M.Of. nr. 245/11.03.2022) modificată de Hot. 494/09.04.2022 (M.Of. nr. 351/08.04.2022) 


