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ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES PREVAZUT DE 

LEGEA 263/2010 

 

PENTRU PERSOANE DECEDATE 

ASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC LA DATA DECESULUI 

 

- Cerere pentru eliberarea ajutorului de deces si declaratie pe propria raspundere pentru 

suportarea cheltuielilor de inmormantare, completate de solicitantul ajutorului de deces, formulare 

obtinute si completate la Casa Judeteana de Pensii.  

- Carte de identitate a solicitantului de ajutor deces, in original si copie. 

- Certificatul de deces al persoanei decedate in original si copie. 

- Dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in 

original si copie (factura, chitanta). 

- Adeverinta de salariat la momentul decesului sau de incetare a contractului de munca pe motiv 

de deces, eliberata de unitatea angajatoare, pe numele persoanei decedate, in original. 

- Extras REVISAL (raport salariat), eliberat de unitatea angajatoare sau de catre Inspectoratul Teritorial 

de Munca, pe numele persoanei decedate, in original. 

- Contul bancar cod IBAN – extras bancar. 

 

Cuantum ajutor deces: 

Perioada decesului Cuantum ajutor deces (lei) 

Incepand cu 01.01.2022 6095 

12.03.2021 – 31.12.2022 5380 

09.01.2020 - 11.03.2021 5429 

15.03.2019 - 08.01.2020 5163 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjpgiurgiu.ro/
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ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES PREVAZUT DE 

LEGEA 263/2010 

 

PENTRU PERSOANE DECEDATE 

NEASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC LA DATA DECESULUI 

(doar pentru rude gradul I ASIGURATE – sot/sotie, fiu/fiica) 

 

- Cerere pentru eliberarea ajutorului de deces si declaratie pe propria raspundere pentru 

suportarea cheltuielilor de inmormantare, completate de solicitantul ajutorului de deces, formulare 

obtinute si completate la Casa Judeteana de Pensii.  

- Carte de identitate a solicitantului de ajutor deces, in original si copie. 

- Certificatul de deces al persoanei decedate in original si copie. 

- Dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in 

original si copie (factura, chitanta). 

- Adeverinta de salariat eliberata de unitatea angajatoare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in 

original. 

- Extras REVISAL (raport salariat), eliberat de unitatea angajatoare sau de catre Inspectoratul Teritorial 

de Munca, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in original. 

- Documente care atesta calitatea de ruda de gradul I a solicitantului de ajutor de deces cu persoana 

decedata – certificat de nastere, casatorie, in original si copie. 

- Declaratie pe propria raspundere a solicitantul ajutorului de deces  din care sa reiasa ca decedatul nu 

a avut venituri la data decesului, iar solicitantul ajutorului de deces a avut in ingrijire persoana decedata 

si ca a suportat cheltuielile de inmormantare, formular obtinut de la sediul Casei de Pensii Giurgiu. 

- Contul bancar cod IBAN – extras bancar. 

 

Cuantum ajutor deces: 

Perioada decesului Cuantum ajutor deces (lei) 

Incepand cu 01.01.2022 3048 

12.03.2021 – 31.12.2022 2690 

09.01.2020 - 11.03.2021 2715 

15.03.2019 - 08.01.2020 2582 

 

http://www.cjpgiurgiu.ro/


Propun aprobarea sumei de ............................................. 

Înregistrată sub nr…........................……din……................ 

C E R E R E 
    PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE DECES 

 
     Se aprobă                                          

                                     Viza pentru control financiar preventiv 

 
 
 
 
 
 
 

Către Casa Teritorială de Pensii Giurgiu 

              Subsemnatul(a)…………………………………..având codul numeric personal 

………………………….., domiciliat(ă) în………………, str………………………, nr……., 

bl……….., sc…….,et….., ap….., TELEFON........................................................, judeţul 

(sectorul)…………………, posesor (posesoare) al (a) buletinului/cărţii de identitate seria 

……., nr. ………, eliberat(ă) de …………………, în calitate de ……………., vă rog ca, în 

baza adeverintei de salariat  nr. …………şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata ajutorului de 

deces pentru……………………….....………...., având calitatea de asigurat/ /membru de 

familie, conform certificatului de deces nr. …..…..… din………..…......……., eliberat de 

Primăria…………………… .      

            Odată cu prezenta cerere depun si următoarele acte: 
a) certificat de deces –copie şi original; 
b) act de identitate – copie şi original; 
c) documente din care sa rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare; 

 
În susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile prevăzute 
de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile 
ocazionate de deces, că nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nici 
o altă unitate. 
 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor conform Regulamentului general privind 

protectia datelor cu caracter personal UE 679/2016(RGPD) 

 

 

Data……………                                                                       Semnătura 

                                                                                            ……………….. 



Casa Judeteana de Pensii Giurgiu 
                    Vizata 
La data de………………… 
De catre…………………… 
 
 
 
 

                                                    DECLARATIE 
                                         PE PROPRIA RASPUNDERE 
 
 
 

Subsemnatul…………………………., domiciliat in………………………. 

…………………………judet …………………, posesor B.I.( C.I. ) cu seria………, 

nr………….., eliberat de ……………………., la data de ……………….……, CNP-

…………….……………, mi s-au adus la cunostinta prevederile art.292 din Codul 

Penal referitoare la falsul in declaratii si declar urmatoarele : 

Fiind persoana indreptatita a primi ajutorul de deces prevazut la 

art.125,alin.1, din Legea nr.263/2010, deoarece am suportat cheltuielile 

ocazionate de decesul     ………………………….…………….       solicit a mi se 

acorda suma de bani cuvenita conform  legii. 

Dovada faptului ca am suportat cheltuielile de inmormantare o fac prin proba 

cu inscrisuri, respectiv chitantele cu nr………………………………….. 

 

Precizez ca nu am mai ridicat ajutorul de deces  si nu am cunostinta ca 

ajutorul de deces sa mai fi fost ridicat de o alta persoana. 

 

Aceasta este declaratia pe care o dau, dupa ce am citit-o / mi s-a citit. 

 
 
 
 
 
                     Data                                                          Semnatura 



 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

(pentru ajutorul de deces membru de familie) 

 

Cunoscand dispozitiile art.326 din Codul Penal pentru fals in declaratii, declar urmatoarele: 

 Subsemnatul/subsemnata ......................................................................................................... 

CNP ..................................................................., fiul/fiica lui ...................... si al/a................................ 

nascut/nascuta la data de..................... in localitatea ................................... judetul ........................... 

domiciliat/domiciliata in localitatea ............................................, str ................................................... 

nr.........., bl .........., sc ......, et ......, ap ........, judetul ..........................., posesor/posesoare al/a actului 

de identitate seria ...... nr........................., eliberat de ............................ la data de ............................, 

in calitate de ....................................., declar pe proprie raspundere ca 

decedatul ......................................................................... s-a aflat in intretinerea mea pana la data 

decesului, nu era asigurat si nu avea calitatea de pensionar conform art.126 alin.1 din Legea nr. 

263/2010 si art. 111 din H.G. nr. 257/2011. 

 

 

 

Nume, prenume      Data 

 

   Semnatura 

CASA JUDETEANA DE PENSII GIURGIU 
Str.  Independentei, bloc 105-106 
 

Data in fata mea ........................................ 
Reprezentantul CJP Giurgiu 
(stampila compartimentului din care face parte 
persoana in fata careia s-a dat declaratia) 

Data......................... 


