ANEXA 1

CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor plătite necuvenit
Către…………………………….. 1)
Prin prezenta………………………………in calitate de………………..2), cu sediul/domiciliul în
localitatea ……………………………, str. …………………………………….., nr….., bl. ………..,
sc. ……………, ap. …………, județ/sector………, tel………………,e-mail ............. având
C.U.I./C.N.P. ………………………………………., rog a mi se restitui suma de
reprezentând
………………….3),
4
…………………………………………………………………………………….. ), achitată în data
de ……………. cu documentul de plată………… nr.................../data……………..în valoare de
...............lei în contul…………………………. 5).
Restituirea
va
fi
efectuată
în
numerar/virament
în
contul
6
7
…………………………….…………….. ), deschis la ……………………………… ).
Motivul
virării
eronate
este
8
)……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Semnătura
………………………….
L.S.(dacă este cazul)
1.) Se va completa ANCPI/CNC/OCPI-ulcare a încasat suma, după caz.
2.) Numele persoanei fizice/ juridice care solicita restituirea, precum si calitatea in care
solicita restituirea – titular al dreptului, împuternicit, etc.
3.) Suma care se solicita a fi restituită.
4.) Denumirea serviciului neefectuat /plătit în plus sau motivul pentru care s-a făcut virarea
necuvenită, numărul cererii.
5.) ContulIBAN în care s-a făcut virarea în cazul plații prin virament bancar.
6.) Se trece contul IBAN în care se va vira suma de restituit.
7.) Banca la care este deschis contul în care se va face virarea sumei de restituit.
8.) Se va detalia explicit motivul virării eronate.
Prezenta Anexă este valabilă doar însoțită de Anexa 2 (Declarație pe propria răspundere)

ANEXA 2
DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)……………………………………,
domiciliat(ă)
în
localitatea
………………….,str…………………………..,
nr………,bl…………….,
sc…………….,ap……………,
sector/județ……………………,legitimat(ă) cu CI/BI seria…………, nr…………………………,
CNP ……………………………,în calitate de…………………*, prin prezenta declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în
declarații, că:
□ nu am beneficiat de servicii în cadrul ANCPI/OCPI/CNC/sau în cadrul altui OCPI pentru
documentul de plată (ordin de plată/ ța/chitan
bon fiscal/ mandat
poștal)…………..
nr…………….., din data de ………………….;
□ nu am utilizat documentul de plată (ordin de plată/ța/chitan
bon
fiscal/ mandat
poștal)………………… nr…………….., din data de ………….. în cadrul ANCPI/OCPI/CNC
……………………/sau în cadrul altui OCPI/CNC/ANCPI pentru alte servicii.
Îmi asum întreaga răspundere pentru cele declarate mai sus.

Data . . . . . . . . .

Semnătura șiștampila
……………………….......

* în calitate de ..... se referă la calitatea pe care declarantul o are: persoană fizică sau persoană juridică
având calitatea de administrator sau director sau împuternicit al ... (se atașează împuternicirea), etc.
□Se va bifa căsuța corespunzătoare utilizării/neutilizării sumei solicitate pentru restituire.

Prezenta Anexă este valabilă doar însoțită de Anexa 1 (Cerere de restituire)

