
 

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” GALAŢI      
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ

                 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnat(ul)/(a), ________________________________________________________, student/(ă) la 

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică Și Electronică, domeniul/specializarea 

______________________, anul de studiu_____, legitimat cu BI/CI seria ________, nr.____________ , 

având CNP _______________________________________________________________ 

domiciliat/(ă) în localitatea___________________________, jud._____________________________, 

telefon_____________________, cu domiciliul flotant în Galaţi, cămin/cameră__________________, rog 

a-mi aproba decontarea abonamentului de transport public local pe luna _______________/anul_________. 

 

Nr. 
Crt. 

Seria, Nr Carului Nominal Seria, număr și data 
bon fiscal 

Luna pentru care se 
decontează 

Valoarea 
abonamentului cu 50% 
din bonul fiscal platit 

la SC Transurb 

Observaţii 

0 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

TOTAL  

   

Anexez: 

- copie după:  carte identitate, legitimație student transport vizată pe anul în curs (față-verso), 

card TRANSURB;  

- bonul fiscal în original ptr luna în curs sau maxim luna anterioară (seria cardului de pe bonul 

fiscal trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport), 

- extrasul de cont pe numele studentului (se aduce o singură dată, la prima decontare, sau 

atunci când nr. de cont/bancă se modifică/). 

  Am cont şi card la banca_____________. 
 
 

Precizez că sunt orfan: DA NU 

(se marchează cu X caseta cu răspunsul corect; dacă se bifeaza 

cu DA se depun documente justificative) 

  

 

Cod penal: “Titlul VI-Cap.III Art.322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată  
Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte 
înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Tentativa se pedepseşte.  
Uzul de fals. Art. 323- Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei 
consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.  
Falsul în declaraţii Art. 326. Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 

potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă.  
 

Declar pe propria răspundere că, având cunoştinţă de prevederile art.322, 323 şi 326 din Codul penal, aceste documente justificative de 
transport, anexate, sunt originale și am achiziționat acest abonament pentru subsemnatul. 
 

Semnătura studentului, 
 

 

 

 

Secretariatul FACIEE confirmă calitatea de student pentru:_________________________________ 

 

             Decan, Secretar şef facultate, 


