DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind venitul lunar pe membru de familie

Subsemnații, .....................................................................................................
........................................................................................................................, în
calitate de părinţi/tutori, cu domiciliu
în municipiul Ploieşti,
str............................................................................................, nr. ......., bl. ......,
sc. ........, ap. ...... judeţul Prahova, posesori ai actelor de identitate:
- BI /CI, seria ....... / nr. ....................., eliberat de .................................. la data
de ...........................;
-BI /CI, seria ....... / nr. ....................., eliberat de .................................. la data de
...........................;
Dăm prezenta declaraţie necesară pentru eliberarea abonamentului de călătorie
gratuit pe mijloacele de transport ale S.C. TCE S.A. Ploieşti, pentru copiii pe
care îi avem în întreținere.
Cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod Penal* cu privire la falsul în declaraţii,
declarăm pe propria răspundere sub sancțiunea legii penale că în
momentul solicitării:
 nu avem surse de venit proprii
 venitul lunar pe membru de familie este ≤ 2.364 lei net inclusiv
(menționați numărul membrilor de familie aflați în întreținere……..).
În momentul în care venitul va depăși această limită, unul din
părinți/tutori se va prezenta la sediul S.C. TCE S.A. Ploiești (Casieria
colectoare) și va comunica în scris acest lucru, în vederea anulării
abonamentului de călătorie gratuit, conform legilor şi normelor în vigoare.
Ne angajăm să declarăm imediat orice modificare apărută în legătură cu cele
menţionate mai sus.
Data: ............................... Semnătura : ............................./ ...........................

326 COD PENAL ‐ Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

*Art.

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI, operator de date cu caracter personal este
înregistrat la ANSPDCP în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 28996
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