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Directorul penitenciarului/penitenciarului-spital/centrului 

director, 
Urmare în vigoare la data de 02.08.2019 a Legii nr. 145/2019 privind 

statutul de penitenciare, în Monitorul Oficial nr. 631 din 30 iulie 
2019, se impun cu referire la acordarea unor drepturi de lege 

de penitenciare, în fiind vorba despre de acordare a 
lunare a chiriei, precum de decontarea dreptului de transport. 

Astfel, la actelor normative subsecvente legii mai 
în acordarea celor drepturi, avea în vedere 

1. Compensatia a chiriei - dreptul este reglementat la art. 111 din 
lege. 

Se impune o precizare de contractelor aflate în prezent în vigoare 
respectiv decontarea chiriei, în sensul la expirarea acestora se 

normele anterioare Legii nr. 145/2019. 
• Referitor la autentice pe proprie 
Textul pe care acest document îl în prezent va fi completat atât cu o 

privind unei de serviciu atribuite 
de penitenciare sau caz, acestuia, cât cu o privind 
copiii în respectiv are copii caz, 
/nu în proprietate o în localitatea în care de penitenciare 

activitatea. 
autentice cu vor fi solicitate în mod 

obligatoriu la cererile de acordare a lunare a chiriei depuse ulterior 
în vigoare a Legii nr. 145/2019, dar cu ocazia depunerii actelor la 

contractele de chirie aflate în pentru alocarea în continuare la plata 
lunare a chiriei. 

• Referitor la contractele de închiriere care au ca obiect închirierea unui 
imobil în localitate, în art. 111 teza a doua a alin. (2) din Legea nr. 
145/2019, potrivit „În unui fond locativ În 
localitatea unde activitatea, contractul de Închiriere poate avea ca obiect 
o Într-o localitate la o de maximum 70 km, În cazul În 
care nici de penitenciare nici sau copiii În nu au 
În proprietate o În acea localitate sau În localitate mai 
aproape de locul de 

Solicitantul lunare a chiriei va asuma printr-o 
faptul în localitatea unde activitatea, în pofida eforturilor 

depuse de cel în în acest sens, nu a identifice o 
nevoilor sale locative. în vederea îndeplinirii 

solicitantul va anexa completate conform modelului prezentat în 
Anexa nr. 1 la prezenta, o de unde acesta 

activitatea, din care rezulte nu a fost identificat un fond locativ de stat 
în localitatea 
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• Cât cuantumul lunare pentru chirie 
de penitenciare conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 145/2019 privind Statutul 

de penitenciare, faptul aplicabile prevederile art. 37 din 
OUG nr. 114/2018, conform 

"(1) ln perioada 2019 - 2021, pentru personalul militar, funcfionarii 
publici cu statut special din sistemul administrafiei penitenciare, indemnizafiile, 
compensafii/e, primele, ajutoarele, compensatorii, compensatiile 
lunare pentru chirie alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care 
nu fac parte din solda lunar brut, se mentin la nivelul lunii 
decembrie 2018." 

Astfel, începând cu data în vigoare a Legii nr. 145/2019 comoensatia 
pentru chirie se la nivelul lunii decembrie 2018, în cuantum de la 

50% din venitul net raportat la anul 2009, dar nu mai mult decât chiria în 
contractul de închiriere încheiat în legii. 

2. Decontarea dreptului de transport - dreptul este reglementat la art. 
105 di~ lege. 
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obligatoriu, pe proprie conform modelului la Anexa nr. 
2 ia prezenta i: 

Cu ~· 

Comisar de p~ Cristian 
Directo general 

Administratia Nâtio a Penitenciarelor , ' ' ,, 
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pe propria a 
public cu statut special 

Subsemnatul ...................................... , român, domiciliat în ..... , 
str ........ , posesor al C.I ....... , CNP ........... , cunoscând de art. 
326 Cod Penal privind falsul în declar pe proprie faptul 

- am întreprins toate demersurile necesare nu am o care 
nevoilor mele, sens în care nu fond locativ în 

localitatea .............. (unde îmi activitatea), motiv pentru care contractul de 
închiriere pe care îl prezint are ca obiect o în localitatea ....... la 
o de maximum 70 km. 

- nici eu nici sau copiii în nu avem în proprietate 
o în acea localitate sau în localitate mai aproape de 

locul de 
Anexez la prezenta nr. ___ din ____ , de 
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PE PROPRIA 
A PERSOANEI DE DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT LA DE LA 

LOCUL DE 

Subsemnatul (a) în 

posesor/posesoare a BI/CI seria _, nr. _, CNP ------~ eliberat de 
_____ la data de -----~ cunoscând faptul falsul în declara\ii se 
conform legii penale, declar pe propria 

I. NU AM O PROPRIETATE ÎN LOCALITATEA ÎN CARE SE LOCUL 
DE NU Ml-A FOST O DE 
PUBLICE LOCALE; 

SOTIA/SOTUL (Numele prenumele),_________ NU ARE O 
PROPRIETATE ÎN LOCALITATEA ÎN CARE SE LOCUL DE NU 1-A 
FOST O DE PUBLICE LOCALE; 

COPILUL/COPIII (Numele prenumele)_________ NU ARE/AU O 
PROPRIETATE ÎN LOCALITATEA ÎN CARE SE LOCUL DE NU I-A 
FOST O DE PUBLICE LOCALE; 

li. NU BENEFICIEZ DE DE SERVICIU; 

SOTIA/SOTUL (Numele prenumele), _________ NU DE 
DE SERVICIU; 

III. NU BENEFICIEZ DE DECONTAREA CHIRIEI ÎN ART. 111 DIN LEGEA NR. 145/2019 

IV. NU AM O PROPRIETATE ÎN LOCALITATEA ÎN CARE ÎMI 
ACTIVITATEA, DATA ÎN SISTEMUL 

PENITENCIARE 

SOTIA/SOTUL (Numele prenumele) NU A O 
PROPRIETATE ÎN LOCALITATEA ÎN CARE ÎMI ACTIVITATEA, 
DATA ÎN SISTEMUL PENITENCIARE 

COPILUL/COPIII (Numele prenumele) NU A/AU O 
PROPRIETATE ÎN LOCALITATEA ÎN CARE ÎMI ACTIVITATEA, 

DATA ÎN SISTEMUL PENITENCIARE 

Subsemnatul/a, angajez ca în termen de 5 zile aduc la 
compartimentului financiar-salarizare orice modificare în datele sus men\ionate 

Numele ________ _ 

Data ______ _ 
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