Cerere decontare bilet – Sindicat 2018
Înregistrat la SINDICATUL LIBERTATEA CF CLUJ

APROBAT PENTRU DECONTARE

Nr.___________ / _____________________

Suma de 160 lei

Verificare membru sindicat:

PREŞEDINTE,
MARE GRIGORE

Către:
SINDICATUL LIBERTATEA CĂI FERATE CLUJ

Subsemnatul(a)______________________________ CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

,

domiciliat(ă) în ___________________, str. ____________________________, nr. ___, bl. ___, ap. __ ,
judetul _______ , telefon ______________ încadrat(ă)în muncă la societatea____________________
subunitatea___________________________, având funcţia de_______________________, membru al
Sindicatului Libertatea Căi Ferate Cluj, prin prezenta solicit aprobarea decontării a 50% (maxim 160 lei)
din valoarea biletului de odihnă/tratament din staţiunea_______________________________ în
perioada__________________ /__________________.
Menţionez că, în anul 2017 nu am beneficiat de decontare de la sindicat.
Anexez următoarele acte în copie xerox:
-

factura fiscală nr.__________ / ___________emisă de_____________________________;

-

chitanţa de plată a facturii;

- bilet de odihnă/tratament (numai în cazul în care perioada sejurului nu rezultă explicit din factură).
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals, declar că actele anexate nu sunt falsificate sau
obţinute în mod fraudulos.
În cazul renunţării la efectuarea sejurului, a schimbării sau a înstrăinării biletului de
odihnă/tratament, mă oblig la restituirea sumelor primite.
Solicit ca, suma aprobată să-mi fie virată în contul de card deschis la BANCPOST.

Data____________________

Semnătura…………………………

Am fost informat(a) cu privire la prelucrarea, colectarea si transmiterea datelor cu caracter personal, in
scopul solutionarii solicitarii de mai sus, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 si imi exprim
consimtamantul pentru aceasta.

Semnătura…………………………

Informaţii suplimentare la sediul sindicatului din Cluj Napoca, Calea Dorobanților, nr.21, et.1, ap.10; Telefoane: UPC 0264431090; CFR 123708;

CONDIȚII PRIVIND DECONTAREA

Beneficiari:
Membri de sindicat, o singură dată la doi ani, 50% din valoarea serviciilor de
odihnă/tratament de care au beneficiat singuri sau împreună cu familia, maxim 160 lei.
Documente necesare:
1. cerere tip;
2. factura fiscală (în copie);
3. documentul de plată al acestuia (în copie).
Conținutul minim obligatoriu al facturii:
• numele și prenumele beneficiarului/beneficiarilor;
• perioada sejurului;
Dacă factura nu conține elementele menționate, se va prezenta copie după biletul de
odihnă/tratament sau adeverință de la unitatea de cazare din care să rezulte aceste elemente.
Se admit la decontare, cele achiziționate până cel târziu la 01.12.2018 și depuse spre
decontare până cel târziu la data de 15.12.2018.
Nu se acceptă la decontare:
•
•
•

facturile care includ numai servicii de transport, masă, tratament;
facturi multiple pentru același sejur, doar în cazul în care sunt emise de aceeași
agenție și se referă la perioade consecutive;
facturi pentru sejurul în localitatea de domiciliu al beneficiarului.

Informaţii suplimentare la sediul sindicatului din Cluj Napoca, Calea Dorobanților, nr.21, et.1, ap.10; Telefoane: UPC 0264431090; CFR 123708;

