
 
Anexa nr. 2 

 
 

DECLARAȚIE 
pe propria răspundere1 

 
Subsemnatul/Subsemnata, _________________________________________________,  

domiciliat(ă) în localitatea ___________________________________ , județul ____________, 

telefon ______________________, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria _____ nr._______________, 

CNP _____________________________________ cunoscând prevederile art. 326 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul 

în declarații, 

 

I. Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că informațiile prezentate în cererea 

privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, 

aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, sunt reale. Totodată, 

mă angajez să restitui sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 1 alin. (10) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență 

umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 

proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare în 

termen de 3(trei) zile de la data sesizării erorii, respectiv de la data la care am fost înștiințat de 

către autoritatea administrației publice locale.  

 

II. Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am luat la cunoștință de prevederile 
legale2) referitoare la protecția datelor cu caracter personal şi consimt să se prelucreze aceste 
date necesare și obligatorii pentru întocmirea documentelor anexă și respectarea prevederilor 
din H.G. nr. 366 din 11.03.2022 publicată în M.Of. nr. 245 din 11.03.2022, emisă în baza art. 
108 din Constituția României, republicată, modificată și completată de Hotărârea nr. 494  din 
09.04.2022 (M.Of. nr. 351/08.04.2022). 

 
Data           Semnătură 
_____._____, _________ 
   zz,       ll          an proprietar imobil 

 
1 Conform H.G. nr. 336 din 11.03.2022 (M.Of. nr. 245/11.03.2022), modificată de Hotărârea nr. 494/09.04.2022 (M.Of. nr. 351 

din 08.04.2022). 
2) prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv prevederile din Legea nr. 

190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor). 


