
Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară             
Formularul nr.12(anexa hotărârea nr.180/17.12.2016 a Consiliului UNBR) 
 
 

                                                  Nr._______/________201_       
 

D E C L A R A Ţ I E                                                      
                         

 

Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________ , str. 

_____________ , nr. ___ , bloc ____ , sc. __ , et. __ , apt. ___ , judeţul/sectorul, identificat(ă) 

cu B.I./C.I. seria ___ nr. ______ emis(ă) de Poliţia ______________ la data de ___________ , 

având C.N.P. ____________ şi născut(ă) la data de ___________ în localitatea 

_____________ , în temeiul art. 74, alin. ( 2 ), lit. d), e) şi f) din Legea nr.51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 

D E C L A R    P E    P R O P R I E    R Ă S P U N D E R E 

că atât eu, cât şi ceilalţi membri ai familiei mele (în sensul art.5 din O.U.G. nr. 51/2008) NU 

beneficiem de alte venituri suplimentare  şi că informaţiile oferite sunt reale şi complete, 

asumându-mi obligaţia să declar de îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, 

orice schimbări survenite în situaţia financiar-materială a mea şi a familiei mele . 

  Cunosc prevederile art. 5 şi art.17, alin. (2) din O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul 

judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări. 

                    Data __________201__ 

                                                                                                             Semnatura , 
 

________________________________________________________________ 

1Art. 5 – (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul/soţia, copiii sau alţi 
descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi 
descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea 
studiilor şi în întreţinerea solicitantului. 
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru al familiei  şi persoana care are domiciliul ori 
reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia 
în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă 
în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea 
solicitantului. 
Art. 17 – (2) Dacă instanţa constată că cererea de ajutor judiciar a fost făcută cu rea-credinţă prin ascunderea 
adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor judiciar la restituirea cu titlu 
de despăgubiri a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru 
care a obţinut nejustificat scutirea. 

 


