
 

 
 

 

 

DOAMNA PRIMAR, 
 

 Subsemnatul(a) ____________________________________, domiciliat/a în localitatea 
______________ , Str. ___________________________, nr. ________ , Bl. _________ , Sc. 

_______ , ap. _______ , 

 vă rog să-mi acordati teren potrivit drepturilor prevazute de art. 13 din Legea nr 

44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

 
  

 Anexez în copie certificata conform cu originalul următoarele înscrisuri: 
− acte stare civilă ; 
− copie legitimatie de veteran de razboi 
− copie Brevet sau adeverinta de la Arhivele Militare cu privire la decoratiile primite enumerate 

la art 13 din Legea nr 44/1994 (Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu 

spade, clasa Cavaler sau decoratii conferite pentru fapte de arme săvârşite pe câmpurile de 

luptă ale primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse 

armatei în timp de război dupa cum urmeaza: Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de 

Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu 

spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana 

României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, 

Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia 

Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade, Crucea Serviciul 

Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum şi Medalia Virtutea Ostăşească 

  

 Declar sub sanctiunea codului penal, că prezentele inscrisuri atasate sunt conforme cu 

originalul, prin inscrierea mentiunii conform cu originalul, inscrierea in clar a numelui si prenumelui 

si aplicarea semnaturii olografe. 

 (In situatia depunerii cererii prin mandatar, trebuie anexata procura de reprezentare , actul 
de identitate al mandatarului si certificat eliberat de notarul public privind nerevocarea procurii). 

  
       Data,                  Nr. Pagini depuse_______                   Semnătura, 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se numeroteaza obligatoriu paginile inscrisurilor depuse. In caz contrar Primaria nu  

raspunde de lipsa inscrisurilor 

 
          Doamnei Primar al Municipiului Craiova                                                                                                      

                                                                                 
 FO 20.02.06vers01 

      Declar ca sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în cerere să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul 

European nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date în scopul realizării operaţiunilor solicitate. 

 


