ANEXA NR. 1

CERERE
pentru plata sumelor rămase neîncasate de către
pensionarul decedat
În calitate de soţ supravieţuitor

Către,
Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

Subsemnatul(a) ............................................................., având codul numeric
personal ..............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str.
..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., judeţul ...........................,
posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ......... nr. ......., eliberat de
.........………………la data de ........................................ vă rog ca, în baza dosarului
nr. ............ şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata:
-pensiei /indemnizaţiei pe luna ......... anul ........ .
Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
-certificat de deces, în copie;
-talon de plată a pensiei;
-acte de stare civilă- certificat de naştere;
- certificat de căsătorie;
- CI/BI
-declaraţie notarială din care să rezulte că nu a intervenit divorţul.

Data

Semnătura

ANEXA NR. 2

CERERE
pentru plata sumelor rămase neîncasate de către
pensionarul decedat
În calitate de fiu/ fiica

Către,
Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

Subsemnatul(a) ............................................................., având codul numeric
personal ..............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str.
..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., judeţul ..........................., posesor
(posesoare) al(a) actului de identitate seria ......... nr. ......., eliberat de
.........………………la data de ........................................ vă rog ca, în baza dosarului
nr. ............ şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata:
-pensiei /indemnizaţiei pe luna ......... anul ........ .
Odata cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
-certificat de deces, în copie;
-talon de plata a pensiei;
-acte de stare civilă- certificat de naştere;
- certificat de căsătorie;
- CI/BI
-declaraţie notarială din care să rezulte inexistenţa soţului supravieţuitor şi numărul
de urmasi;
-în situaţia mai multor urmaşi, solicitantul va prezenta fie o înţelegere scrisă între
aceştia, autentificată notarial, fie declaraţii în nume propriu ale urmaşilor,
autentificate notarial, din care să rezulte acordul cu privire la încasarea sumelor de
către solicitant;
- dacă nu există un acord între aceştia, se va prezenta certificat de moştenitor.

Data

Semnatura

ANEXA NR. 3

CERERE
pentru plata sumelor rămase neîncasate de către
pensionarul decedat
În calitate de parinte
Către,
Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

Subsemnatul(a) ............................................................., având codul numeric
personal ..............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str.
..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., judeţul ...........................,
posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ......... nr. ......., eliberat de
.........………………la data de ........................................ vă rog ca, în baza dosarului
nr. ............ şi a celorlalte acte, sa aprobaţi plata:
-pensiei /indemnizaţiei pe luna ......... anul ........ .
Odata cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
-certificat de deces, în copie;
-talon de plata a pensiei;
- BI/ CI;
-declaraţie notarială din care să rezulte că nu există soţ supravieţuitor şi copii ai
pensionarului decedat şi nici alt părinte supravieţuitor;
- declaraţie din partea celuilalt părinte că renunţă în favoarea solicitantului;
- dacă nu există un acord între părinți, se va prezenta certificat de moştenitor.

Data

Semnatura

ANEXA NR. 4

CERERE
pentru plata sumelor rămase neîncasate de către
pensionarul decedat
În calitate de moştenitor/ persoana care s-a ocupat de pensionar
Către,
Casa de Pensii Sectorială a M.A.I.

Subsemnatul(a) ............................................................., având codul numeric
personal ..............................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str.
..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., judeţul ...........................,
posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ......... nr. ......., eliberat de
.........………………la data de ........................................ vă rog ca, în baza dosarului
nr. ............ şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata:
-pensiei /indemnizatiei pe luna ......... anul ........ .
Odata cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:
-certificat de deces, în copie;
-talon de plata a pensiei;
-acte de stare civilă- certificat de naştere;
- certificat de căsătorie;
- CI/BI
-certificatul de moştenitor;
- în situaţia mai multor moştenitori, se vor prezenta declaraţii autentificate notarial
ale acestora ori un act autentificat notarial, din care să rezulte acordul fiecaruia cu
privire la încasarea sumelor de către solicitant;
- dacă nu există un acord scris, fiecare va întocmi cerere separată urmând a se
efectua plata proporţional conform cotei stabilite în certificatul de moştenitor.

Data

Semnatura

