
 



 

IMPUTERNICIRE pentru cererea 230, 

cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3.5% 

din impozitul anual datorat în anul 2021 

 

Subsemnatul/a ______________________________________________________ 

CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresa: str. ___________________________, nr. ______, 

bl. ___, sc. ___ et. ___, ap. ___, localitate ___________________________, judet 

_____________, tel. _____________  

1. ÎMPUTERNICESC prin prezenta pe POPESCU MIHAI DANIEL (tatal minorei 

Popescu Eva Gabriela), identificat cu C.I. DZ 008186, C.N.P. 1850609160084, ca în 

numele meu și pentru mine, să semneze și/sau să depună la organul fiscal competent 

Formularul 230 cu valabilitate doi ani, pentru Asociația Zâmbetul Evei, C.I.F. 39703529, 

cont RO06 INGB 0000 9999 0821 7382. 

2. SUNT DE ACORD ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate doar in scopul 
depunerii formularului 230 la unitatea fiscala teritoriala competentă. Am fost informat cu privire la 
prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
________________________________________________________________________  

 

Despre Eva Gabriela / Asociația Zâmbetul Evei  

Atunci când pierzi un copil... mintea ta știe ca el nu va mai fi fizic lângă tine dar 

sufletul și inima nu te lasă să vorbești de el la trecut... Eva nu mai este fizic între noi și am 

rămas cu sufletul in bucăți pe care încercăm să le lipim cum putem, pentru a rămâne in 

picioare alături de fratele ei, David. 

Mintea știe că trebuie să fim părinții lui în continuare dar inima ne trage înapoi în 

timp, când încă o puteam strânge în brațe pe Eva. E teribil greu să te împarți intre doi copii 

aflați in lumi diferite... pentru ca, in continuare ne consideram parinții a doi copii, unul 

alături de noi și unul doar în suflet, in cer si-n amintiri... 

Vom păstra activă asociația în amintirea Evei.  

 

Rămânem alături de pacienții secției de dializă pediatrică Fundeni și derulăm 

proiecte pentru incluziunea socială a copiilor cu nevoi speciale. 
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