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      Cerere 
privind eliberarea abonamentelor gratuite  pentru elevii şcolarizaţi in Municipiul  

Săcele in anul  scolar  2020-2021 
Conform prevederilor Legii 1/2011 si HCL 158/25.06.2020 

 
 Subsemnatul/a………………………………………………………..domiciliat/ă în  

( nume şi prenume) 

localitatea………………………str…………………… nr…….bl…..sc….et….ap…. 
Judeţul………… telefon………….…..conform B.I./C.I. seria…...nr…………..în calitate 
de ……………… al elevului/prescolarului ……………………………………………… 

( părinte/tutore/reprezentant legal)                                       ( nume şi prenume) 

Înmatriculat/ă la Unitatea de Învăţămînt preşcolar............................................, Şcoala 
Gimnazială/Colegiul/Liceu, etc........................................................ în grupa/clasa............., 
     ( denumire, adresă, localitate) 

născut la data de ........................, având CNP............................................, cu domiciliu în 
localitatea………………………str…………………… nr…….bl…..sc….et….ap…. 
Judeţul………….… telefon………………..….., solicit emiterea lunara a unui abonament 
nominal de transport, conform  prevederilor Legii 1/2011 si HCL 158/25.06.2020, pe 
mijloacele de transport ale SC Servicii Sacelene SRL. 
 

Condiţiile privind acordarea facilităţilor  conform prevederilor Legii 1/2011 
 HG 435/2020 si HCL 158/25.06.2020 

 
• Abonamentul de transport este nominal si netransmisibil. 
• Abonamentul de transport este valabil numai însoţit de carnetul de elev, completat 

cu datele la zi şi vizat prin ştampilă pentru anul şcolar în curs sau adeverinţă 
eliberată de unitatea de învăţământ.  

 
Subsemnatul___________________________________, identificat prin CI/BI seria …. Nr…………., eliberat la 

data de…………..., de catre ………………………………….:, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la 

utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopul eliberarii legitimatiilor/tichetelor de calataorie, iar aceste date 

corespund realităţii. 

Am luat la cunoștință faptul că refuzul meu determină refuzul operatorului/furnizorului de a incheia orice contract 

cu persoana mea sau de a-mi elibera documentele solicitate şi, în consecinţă, de a nu-mi furniza serviciile dorite. 

Am luat la cunoştinţă că datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general 

privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27.04.2016,privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările si completările ulterioare. 

 
          Data                                                         Semnatura 

          ……………                                            -------------------------------------------- 
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