
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

CASA DE PENSII SECTORIALĂ 
C80 

 

CERERE 
pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat, în calitate de 

Soţ supravieţuitor Fiu Fiică Părinte Moştenitor 
Persoană care s-a

 
ocupat de pensionar 

 

 

I. Date de identificare a solicitantului 

Nume Prenume Fiul/fiica lui 

    
Domiciliat în localitatea Strada CNP 

               
Nr. Bloc Scară Etaj Ap. Judeţul/Sectorul Cod poştal 

       
Posesor/posesoare al (a) actului de identitate 

B.I/C.I Seria Număr Eliberat de La data de 

            
Născut(ă) la data de În localitatea Judeţul/Sectorul 

          
 

În baza dosarului nr.   vă rog să aprobaţi plata pensiei/indemnizaţiei pe luna   anul    

 
II. În acest scop depun următoarele: 

Certificat de deces seria  număr  în copie 

Talon de plată a pensiei seria  număr  în copie 

Certificat de naştere seria  număr  în copie 

Certificat de căsătorie seria  număr  în copie 

Carte/buletin de identitate seria  număr  în copie 

Declaraţie notarială din care să rezulte că nu a intervenit divorţul* soţ supravieţuitor  
Declaraţie notarială din care să rezulte că nu există soţ 

supravieţuitor şi numărul de urmaşi* 

 
 
 
 

fiu/fiică 

 

În situaţia mai multor urmaşi, solicitantul va prezenta fie o 

întelegere 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* 

Declaraţie notarială din care să rezulte că nu există soţ 

supravieţuitor şi copii ai pensionarului decedat şi nici alt părinte 

supravieţuitor* 

 
 

 
părinte 

 

Declaraţie din partea celuilalt părinte că renunţă în favoarea 

solicitantului* 

Dacă nu există un acord între părinţi, se va prezenta certificat 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 fiecăruia cu privire la încasarea 

sumelor de către solicitant* 

 
 
 

moştenitor/persoana care s-a ocupat 

de pensionar 

 

Dacă nu există un acord scris, fiecare va întocmi cerere separată 

urmând a se efectua plata proporţional conform cotei stabilite în 

certificatul de moştenitor* 
 * Declarațiile notariale vor fi prezentate numai în original. 

DATA SEMNATURĂ  
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