DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul (nume şi prenume)_________________________________
născut la data de __________________, în localitatea ____________________,
judeţul _________________, având CNP______________________, cu
domiciliul sau reşedinţa în ____________________, telefon ________________
Având în vedere că nu pot face faţă cheltuielilor ce fac obiectul prezentei
cereri, fără a pune în pericol întreţinerea mea şi a familiei mele:
Solicit acordarea ajutorului public judiciar pentru acoperirea cheltuielilor
privind: (se bifează)
plata traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului;
scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la plata taxelor judiciare.
Având în proces calitatea de ______________________, în cadrul
dosarului nr. _________________, termen de judecată____________________,
instanţa _________________________, natura litigiului__________________,
obiectul litigiului _______________________, faza de judecată _____________
Menţionez că am următoarea situaţie familială:
Locuiesc cu _________ (nr.) persoane (soţul / soţia, copii sau alţi
descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea
solicitantului):
Numele şi prenumele
persoanei

Relaţia cu
solicitantul

Data naşterii
(în cazul
minorului)

Se află această
persoană în
întreţinerea
solicitantului?

Se află
solicitantul în
întreţinerea
acestei
persoane?

Am în întreţinere o altă persoană care nu locuieşte cu subsemnatul:
Numele şi prenumele

Relaţia cu solicitantul

Data naşterii
(în cazul minorilor)

Starea materială a subsemnatului, a familiei mele şi a membrilor de
familie (persoane care se gospodăresc împreună cu solicitantul) se prezintă
astfel:
Detalii
despre
venitul lunar
în ultimele
două luni
anterioare
formulării
cererii

Solicitantul

Soţul sau
partenerul
de viaţă

Persoane
aflate în
întreţinere

Persoane
care îl au în
întreţinere

Persoane
care
gospodăresc
cu
solicitantul

Venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni
anterioare formulării cererii este de _________________ lei.
Starea materială a solicitantului:
Salarii, indemnizaţii
Profit din afaceri
Pensii
Venituri
Beneficii din partea statului:
- alocaţii
- ajutor de şomaj şi asigurări sociale
- venituri provenite din drepturi
asupra unor bunuri mobile sau
imobile
- alte venituri
TOTAL

Perioada de
timp

Valoarea
proprietăţilor

Solicitantul

Soţul sau
partenerul de
viaţă

Persoane
Persoane
aflate în
care îl au în
întreţinerea întreţinere pe
solicitantului
solicitant

Solicitantul

Soţul sau
partenerul de
viaţă

Persoane
Persoane
aflate în
care îl au în
întreţinerea întreţinere pe
solicitantului
solicitant

Imobilul
în
care locuiţi
Alt imobil
Terenuri
Economii
Acţiuni
Vehicule cu
motor
Alte bunuri
TOTAL

Cheltuieli
lunare

Impozite
Contribuţii la
asigurări
sociale
Taxe locale
Cheltuieli
ipotecare
Chirii
şi
costuri pentru
întreţinere
Cheltuieli
pentru
educaţie
Cheltuieli
pentru
întreţinerea
copiilor
Rate
Restituire de
împrumuturi

Obligaţii
legale
de
întreţinere faţă
de
alte
persoane
Alte cheltuieli
TOTAL
Declar pe propria răspundere că informaţiile oferite sunt adevărate şi
complete şi în cursul ultimelor 12 luni am beneficiat de ajutor public judiciar în
forma ______________________________, pentru cauza__________________
în cuantum de _____________________ lei.
Îmi asum obligaţia de a declara deîndată autorităţii competente să
soluţioneze cererea orice schimbări survenite în situaţia mea financiară.
Am luat cunoştinţă că în cazul pierderii procesului, cheltuielile de
judecată ale celeilalte părţi vor fi în sarcina mea, precum şi posibilitatea de a
restitui cu titlu de despăgubire sumele de care am fost scutit, precum şi la o
amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care am obţinut nejustificat
scutirea, dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută
cu rea credinţă, prin ascunderea adevărului.
Anexez înscrisuri doveditoare ale veniturilor subsemnatului si ale familiei
mele, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată.

Locul întocmirii______________________________
Data________________________________________
Semnătura___________________________________

