Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevederile art. 326 din Noul Cod Penal, referitoare
la falsul în declarații, că documentele atașate sunt conforme cu originalul și informațiile
prezentate sunt complete si corespund realității.
Data ___________________

Numele și prenumele:____________________
Îmi dau consimțământul pt. prelucrarea
datelor personale, în conformitate cu
prevederile
Regulamentului
nr.
679/2016.
Data___________________________
Semnatura_______________________

Cererea este însoțită de următoarele documente:
 Copie după certificatul de naștere al copilului;
 Copie după actele de identitate si de stare civilă ale membrilor familiei care după caz pot fi:

certificatul de deces, în situația în care unul dintre părinții/reprezentanții legali ai copilului este
decedat;

certificat/ sentință de divorț (definitivă și irevocabilă);

copie a hotărârii/ sentinței de plasament- definitivă și irevocabilă;

copie a sentinței de încredințare în vederea adopției/tutelă, definitivă și irevocabilă;

copie a sentinței de stabilire domiciliu minor, definitivă și irevocabilă;

sentința civilă de delegare temporară a autorității părintești, în situația în care
părintele/reprezentantul legal este plecat în străinătate și a lăsat copilul în grija altei persoane (în
conformitate cu prevederile art. 104 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată);
având obligația să depună dovada inscrierii copilului/copiilor la gradinita/scoala pentru anul 2020-2020
 acte doveditoare privind veniturile nete realizate în luna iulie 2020 de membrii familiei, eliberate
de angajator, de organele fiscale sau alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de
cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz)
 Dovada veniturilor pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, care să cuprindă venitul net al
părintelui, pe luna iulie 2020:
După caz acestea pot fi:
 Adeverință din care rezultă venitul net al părintelui realizat în luna iulie 2020 (în situația în care
părintele/părinții sunt salariați)
 Copie după Decizia de stabilire a cuantumului indemnizației și a perioadei stabilite pentru
concediul de îngrijire și creștere a copilului emisă de Agenția Județeană de Prestații și Inspecție
Socială Arges;
 Adeverință Fiscală (în cazul în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie
liberală sau nu este salariat);
 Dovadă cuantum pensie de întreținere (alimentară) stabilită prin hotărâre judecătorească/
sentință civilă, (definitivă), unde este cazul;
Declarație la notar cu privire la veniturile realizate în străinătate, unde este cazul

