
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Compartimentul Evaluare și Evidență Beneficii de Asistență Socială

 Cluj-Napoca , str. G-ral E. Grigorescu, nr. 37-39 

  Tel: +40 264 420 146 ; +40 264 420 147  ;  Fax +40 264 420 602 

 Cod operator de date cu caracter personal nr. 16190      

  Nr.                      din     

  SE APROBĂ,         

       DIRECTOR GENERAL 

         PROTECŢIE SOCIALĂ

          NICOLETA MOLNAR 

Către 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI CLUJ 

 Subsemnatul(-a)...........................................................cu domiciliul în......................................................... 

tel..................................str..........................................nr..............,bl............,sc..............,ap............posed B.I./C.I. 

seria..........nr....................., sunt persoană cu handicap grav/reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav 

..................................................conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr...........din................. 

emis de comisia de protecţie a copiilor/ comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Solicit prin prezenta acordarea unuia din următoarele drepturi: 

A. INDEMNIZAŢIA   LUNARĂ în loc de asistent personal, conform :

- art. 42 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul nr.1730/20 nov. 2009 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap.IV  „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu

veniturile salariale în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 324/2009.

 Sau 

B. ÎNCADRAREA CA ASISTENT PERSONAL (numele şi prenumele persoanei pentru care se alege

opţiunea de încadrare ca asistent personal )

 ....................................................................................................................................................., conform: 
- art.25, alin. (1) , lit.h) , din  Hotararea Guvernului nr.. 268/2007 pentru  aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr .448/2006

privind  protecţia  şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap

 DATA COMPLETĂRII CERERII....................................... 

Numele și semnătura 

persoanei cu handicap/reprezentant legal............................................................................................. 

Semnătura reprezentant DGASPC care a preluat cererea............................................ ..................... 
NOTA: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie 

DGASPC Cluj, operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 16190, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră,  prin acest 

document, prin mijloace automatizate/ manual, în scopul acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați de lege. Conform Regulamentului 

UE 679/2016 aveți dreptul de acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, precum și de a nu fi supus unei decizii individuale. Prin completarea și semnarea 

cererii, vă dați acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.  


