
ANUNȚ ! 

PENTRU  CETĂȚENII COMUNEI – PROPRIETARII DE IMOBILE ÎN RAZA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – UAT FLOREȘTI, CARE GĂZDUIESC ȘI ASIGURĂ 

SPAȚIUL DE CAZAREA ȘI HRANA CETĂȚENILOR STRĂINI SAU APATRIZI 

UCRAINIENI AFLAȚI ÎN SITUAȚII DEOSEBITE PROVENIȚI DIN ZONA 

CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA. 
 

- ACTE NECESARE / OBLIGATORII –  

CE SE DEPUN PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR CU CAZAREA ȘI HRANA, 

 

1) ÎN COPIE - cartea de identitate a persoanei care îi găzduiește; 

2) ÎN COPIE - documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței proprietate; 

3) ÎN COPIE - actele de identitate (CI/PAȘAPORT) a tuturor persoanelor refugiate din 

Ucraina care sunt găzduite, doar pe raza comunei Florești; 

4) CERERE MODEL - completată privind, decontarea cheltuielilor cu hrana retroactiv 

și/sau cazare respectiv hrană pentru luna finalizată. 

5) DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE: 

 cu privire la realitatea informațiilor conform art. 326 din legea nr. 286/2009 

privind codul penal a persoanei care găzduiește; 

 că s-a luat la cunoştinţă de prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu 

caracter personal şi consimțământul de prelucrare a acestora. 

6) ÎN COPIE EXTRAS CONT BANCAR – COD IBAN personal, format tipărit, necesar 

pentru confruntarea/verificarea înscrierii corecte a codului de cont personal în 

formularul de CERERE depus la ghișeu/transmis online. 

 

NOTĂ: 

1). Toate documentele și datele solicitate în ANUNȚ pot fi transmise atât online cât și depuse personal la 
ghișeul de Relații cu publicul, situat la parterul sediului Primăriei comunei Florești spre a fi verificate și 
prelucrate de către persoana desemnată de autoritatea publică locală. Acestea sunt necesare și 
obligatorii pentru întocmirea situațiilor centralizatoare ce se trimit la ISU „Avram Iancu” Jud. Cluj, 
conform prevederilor din actele normative în vigoare, respectiv ale H.G. nr. 366 din 11.03.2022 publicată 
în M.Of. nr. 245/11.03.2022, modificată de Hotărârea nr. 494/09.04.2022 publicată în M.Of. nr. 
351/08.04.2022). 

2). Cetățenii/Proprietarii care au depus Documentele respectiv CEREREA anterioară privind decontarea 
cheltuielilor doar pentru HRANĂ, vor depune și Documentele cu CEREREA privind decontarea cheltuielilor 
și pentru CAZARE, cu același număr de persoane/de zile calendaristice. 

3) Toate documentele precizate în acest ANUNȚ depuse în primele 3(zile) ale lunii premergătoare lunii 
finalizate vor fi trimise la ISUJ CLUJ și decontate cu prioritate. Celelalte documente depuse până la 
următorul interval de 3(trei) zile ale lunii următoare, vor fi trimise la ISUJ CLUJ și decontate ulterior. 


