AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA VALONA
DOMANDA RILASCIO DICHIARAZIONE DI VALORE
KËRKESË LËSHIMI DEKLARATE VLEFSHMËRIE
Il/La sottoscritto/a – Unë i/e nënshkruari/a:
Cognome – Mbiemër:
Nome – Emër:
Nato/a il – lindur më:
a – në:
di cittadinanza – me nënshtetësi:
telefono – telefon:
posta elettronica – e-mail:
consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace, dichiaro sotto la mia piena
responsabilità di richiedere il rilascio della Dichiarazione di Valore per ragioni di:
□ Lavoro/Punë
□ Studio/Studimi
relativa al Diploma/Dëftesës, rilasciato in data _______________
da_____________________________________________________________________________________
a seguito di studi svolti dal _______________________ al___________________
Sono altresì consapevole che il Consolato Generale d’Italia in Valona può avvalersi dei 60 giorni previsti
dalla normativa vigente per il rilascio della Dichiarazione di Valore e che tali termini potranno essere
sospesi qualora questo Ufficio ritenesse necessario procedere a talune verifiche con le autorità competenti
locali.
Non potendomi presentare di persona, autorizzo il Consolato Generale d’Italia in Valona, di accettare la mia
domanda presentata dal/la Sig./Sig.ra ______________________________, n. personale - ______________
contatto telefonico ___________________, Indirizzo di posta elettronica - _______________________
______________, il ____________
(Luogo e data)

_________________________________
(Nome, Cognome e firma)

I/E vetëdijshëm/e për pasojat civile dhe penale në rast deklarimi të rremë, deklaroj nën përgjegjësinë time
të plotë se kërkoj Deklaratën e Vlefshmërisë për arsye:
□ Lavoro/Punë
□ Studio/Studimi
për Diploma/Dëftesën e lëshuar më__________________,
nga ____________________________________________________________________________________,
në vijim të studimeve të kryera nga data ______________________ deri më _______________.
Jam në dijeni gjithashtu që Konsullata e Përgjithshme mund ta lëshojë Deklaratën e Vlefshmërisë brenda 60
ditëve të parashikuara nga ligji në fuqi dhe që kjo kohë nderpritet kur kjo Zyrë mendon të proçedojë me
verifikime të mëtejshme me autoritetet kompetente vendore.
Në pamundësi për t’u paraqitur personalisht, autorizoj Konsullatën e Përgjithshme të pranojë
dokumentacionin tim nga Z./Znj. _________________________ me n. personal_____________________
Telefon _________________, e-mail __________________
_____________, më _____________
(vendi dhe data)

____________________________
(Emër, Mbiemër dhe Firmë)

