Casa Judeţeană de Pensii Sălaj

PRECIZĂRI LA PROCURA SPECIALĂ ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
Beneficiarii sistemului public de pensii din România care doresc să fie reprezentați printr-un
mandatar (datorită faptului că domiciliază în alt stat sau pentru orice alte cauze) atât în
ceea ce privește acordarea drepturilor de pensie, reglementări prevăzute la art. 103 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările
ulterioare, cât și referitor la plata acestor drepturi, reglementări prevăzute la art. 108 și 109
din același act normativ, precum și pentru orice altă situație care ține de reprezentarea și
relaționarea cu casa teritorială de pensii în a cărei evidență se află, trebuie să aibă în vedere
că procura prin care se mandatează o astfel de persoană, are reglementări speciale prin
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Ordinul 214 din 7 iunie 2012
privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii.
În aceste condiții, atât Casa Teritorială de Pensii cât și BANCA (în cazul celor care solicită
plata drepturilor prin bancă), vor verifica existența, în cuprinsul procurii speciale prezentate
de mandatar, a următoarelor elemente:
a) valabilitatea procurii speciale din punct de vedere al condițiilor de formă și fond;
b) numele, prenumele, data și locul nașterii, CNP-ul, domiciliul, reședința, seria și
numărul actului de identitate ale mandatarului;
c) obiectul mandatului;
d) termenul de valabilitate al procurii speciale care nu poate fi mai mare de 18 luni de la
data autentificării.
Potrivit art. 77 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate
prin HG nr. 257/2011, procura specială care nu este emisă în limba română şi, după caz,
apostila vor fi traduse şi legalizate.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

