
 

 

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Argeș   

                                                           ___________________________________________________________________________ 

                                     Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 

Bd IC Bratianu, nr.38,Municipiu Pitesti, Judeţ Arges  

Tel.:0248 222245; Fax: 0248 222213;  
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Operator de date cu caracter personal nr. 18224 

 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate  exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca 

destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, 

expeditorului. 

 

Nr.________/AJPIS-AG/___.___._______ 

ALOCAŢIA DE STAT 

 Subsemnatul(a)_________________________________________________________________, 

CNP ____________________________________ domiciliat(ă) în judeţul______________________, 

localitatea___________________,str._________________________,bl._____, sc._______, ap._____, 

reprezentant legal al copiilor: 

1. ______________________________________CNP_____________________________________ 

2. ______________________________________CNP_____________________________________ 

3. ______________________________________CNP_____________________________________ 

4. ______________________________________CNP_____________________________________ 

solicit: 

o Alocaţia de stat restantă 

o Virarea alocaţiei de stat în cont bancar, pentru a putea beneficia de alocatie de stat în 
cont bancar reprezentantul legal din baza de date a agenției să coincidă cu numele 
titularului de cont – obligatoriu se va anexa extras de cont (cont curent personal sau cont 
de card). 

o Schimbarea destintarului de plată (se va anexa copie carte de identitate şi după caz: 
sentinţă divorţ DEFINITIVĂ, anchetă socială (despărțiți în fapt), certificat căsătorie, 
certificat deces, declarația  reprezentantului legal, procură specială etc.)  

o Schimbarea adresei (se va anexa copie carte de identitate cu noua adresă) 

o Schimbare adresă în competența altei direcții teritoriale (transfer la alt judet) 

o Alte situaţii _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

“Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și din acteledepuse la aceasta, vor fi prelucrate de ANPIS/ 
AJPISArgeș cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date.” 
Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa www.mmanpis.ro sau www.arges.mmanpis.ro. 

Telefon_____________ 

Dată_____________________      Semnătură, 

http://www.mmanpis.ro/
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate  exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca 

destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, 

expeditorului. 

 

 
Declaraţia fostului titular 

 
(Se va completa numai în cazul schimbării DESTINATARULUI DE PLATA a alocaţiei de 

stat) 

Subsemnatul(a)____________________________________________________________  
CNP________________________________________,domiciliat(a) în localitatea 
______________________, str.______________________, nr._____, bl.__________, 
sc.__________, ap.__________, judetul___________________, în calitate de reprezentat 
legal, declar că temporar mă aflu în imposibilitatea de a primi alocația de stat pentru copii 
și sunt de acord ca plata acesteia pentru copilul/copiii 
___________________________________________CNP________________________________ 
___________________________________________CNP________________________________  
___________________________________________CNP________________________________ 
___________________________________________CNP_______________________________, 
 să se efectueze pe numele celuilalt părinte, respectiv  _____________________________, 
avand CNP ____________________, domiciliat(a) în localitatea______________________, 
str.  ______________________, nr._____, bl.____, sc.__________, ap.__________, 
județul___________________. 
   
Acte necesare pentru solutionarea prezentei  solicitări: 

- Carte de identitate parinti; 
- Certificat/e nastere copii. 

 
În situația în care se optează pentru plata în cont curent personal sau cont de card, 
comunicarea va fi insoțită de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului 
legal/nume destinatar nou de plata, codul IBAN, numărul de cont, banca și filiala unde 
este deschis contul. 

 
“Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta declarație și din actele depuse împreună cu aceasta, vor fi prelucrate de 
ANPIS/AJPIS Argeș cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date. 
Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa  www.mmanpis.ro sau www.arges.mmanpis.ro”. 

 
Telefon___________________ 
Data _____________________                                                      Semnătura, 

http://www.mmanpis.ro/

