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                                                          Declaratie angajat art.74 
 

 
DECLARAŢIE 

 
 
    1. Numele şi prenumele: ................................................... 

    2. Codul numeric personal: ............................. .................. 

    3. Adresa: cu domiciliul/reşedinţa  în localitatea ..............................................,  

    str. ........................... ,   nr. ..........,  bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................,     

telefon  ................... 

    4. Actul de identitate:  ......... seria: .......... nr.: .......... 

    5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii: 

-………………………*) (se asigura / nu se asigura) transportul de autoritatea publică 
locală sau centrală  si ………………………*) ( suporta / nu suporta) cheltuielile aferente 
transportului din fonduri publice. 
-………………………*) (detin  / nu detin) în proprietate sau coproprietate o locuinţă în 
localitatea în care ma  încadrez în muncă sau în localităţile învecinate acesteia. 
-………………………*) (sotul, sotia, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care 
împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz ,  detin  / nu 
detin) în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care ma  încadrez în 
muncă sau în localităţile învecinate acesteia. 
  

-………………………*) (sotul, sotia,  după caz , a beneficiat  / nu a beneficiat) de primă de 
relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării, în situaţia solicitării primei de 
încadrare prevăzute la art. 74 din lege . 
 

- ………………………*) (sunt / nu sunt) absolvent licențiat al facultății de medicină, medicină 

dentară și farmacie și la data solicitării primei de mobilitate prevazută la art.74 din Legea 

nr.76/2002, .....................................*) (am promovat / nu am promovat) concursul național 

de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz. 

 

Data:.......................... 

 

                                                 ……………........................... (numele şi prenumele) 

 

                                           ............................... (semnătura ) 

 

*) Se va înscrie “se asigura” sau „nu se asigura”, “se suporta” sau “ nu se suporta”, “detin” sau “nu 

detin” , “ sotul, sotia , copii in intretinere detin” sau “ sotul, sotia , copii in intretinere nu detin”   ,        

“ sotul, sotia , dupa caz a beneficiat” sau “ sotul, sotia , dupa caz nu a beneficiat”  “sunt” sau „nu 

sunt”, “am promovat” sau „nu am promovat”, în spaţiul indicat cu un singur asterisc de către 

persoana incadrata 

 


