DIRECŢIA TERITORIALĂ De Bunăstare
Socială de ________________
FAMILII NUMEROASE
Motivul cererii (bifaţi, după caz):
Modificarea titlului existent
Duplicat elaborat in urma deteriorarii
sau pierderii originalului
Reînnoirea de studii
Cerere pentru Titlu (de înscriere sau de
reînnoire)
Nr Dosar: _________________________________________
Pentru încorporarea în dosarul de cerere de înscriere / reînnovare al certificatului de familie
numeroasă al cărui este titular sau titular comun este Dl / Dna: ________________________
________________________________________________________________________________
cu DNI / NIE / Nr Paşaport: ______________________________________________________



Se anexeaza următoarele documente:
Cerere completată in mod correspunzător, sau cu alineatele ce urmeaza sa fie corect
completate .



Fotocopie simplă a titlului pe care doriţi să modificaţi, să reînnoiţi sau sa cereţi duplicat.



DNI, NIE sau Paşaport al solicitantului.





DNI, NIE sau Paşaport al altor membri familiari (a se specifica)

Libreta de familie sau un document echivalent



Certificate cum ca este trecut in Registrul de evidenta a populatiei



Veniturile familiei



Sentinţa sau Acordul Reglementar de la despartire sau divort



ACREDITAREA studiilor realizate de către :



ACREDITAREA DE HANDICAP, SAU INCAPACITATEA DE:



ACREDITARE DE INCAPACITATE PENTRU MUNCA DE:



ACREDITARE DE LA INACTIVITATEA DE:



ACREDITAREA DE PENSIE SAU PENSII



ACREDITAREA DE LA PENSIONARE



ACREDITAREA de adoptie, tutela, custodie, sau plasarea intr-o familie maternala



ACREDITARE legală de rezidenţă în Spania:



ACREDITAREA MOTIVULUI DE ÎNTRERUPERE A CONVIEŢUIRII TEMPORALE

1. ACREDITAREA urmatoarelor circumstante de modificare:



ACREDITAREA înregistrărilor în recesamântul electoral al Comuniţătii Valenciene (doar
pentru rezidenţi in străinatate)



Acreditarea cum ca se exercita în mod legal o activitate de munca în Comunitatea
Valenciană (doar pentru rezidenţi in străinatate)



Alte documente (specificaţi)

___________________ ___, de__________________, de __________
Numele si Prenumele: ____________________________________________________________
OBSERVATII: Atasati la acest formular solicitarea documentului, dupa caz. Documentele vor
fi în limba spaniola(castiliană sau valenciana), sau traduse de un traducator autorizat.
Fotocopiile trebuie să fie legalizate si confruntate cu originalul, cu excepţia Titlului
, care poate fi simplu.
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