
Citre
Direc(ia dc'Asisten{I Sociall a Municipiului Pitesti

- Ccntrul de Ingrijire;i Educafie Timpuric - Crcge Pite;ti -
An gcolar_

Subsemnatul/a domiciliat/5 in local itatea
Pitcsti. str

CNP
C.l. scria nr eliberatd dc

nr._bl._sc. ap._identificat i 5 cu

nr. telclbn
la data de avind

in calitate de pirintc matcrn / patern al
nescut la data de

Prin prezenta, solicit inscrierea fiului / fiicei meu / mele pentru a beneficia de serviciile oferite in
cadrul Centrului de lngrijire qi Educalie Timpurie Crege Pitegti, la Crela nr__

in an ul colars

in situalia in care nu vom indeplini punctajul necesar admiterii pe locurile disponibile de la crega sotici-
tate, sunt de acord cu admiterea la Cre5a nr.

Declar oe proprie rispundere ci nu am inscris copilul Ia g!fu!!!t!!L
Confirm ci am luat la cuno;tinlI faptul cI, in cazul admiterii copilului meu, in situatia in

care, in termen de l0 zile calendaristice de la data de incepere a anului tcolar. nu nc-am prezentat la
cre$i pentru a beneficia de serviciile oferite in cadrul acesteia (cu excep{ia situa{iilor medicale con-
firmaie prin acte medicale;i comunicate in scris C.i.E.T.C.P., L registiatura D.i.S. Pitesti, in acest
interval de 10 zile), locul va deveni disponibil in vederea admiterii altui copil.

Anexez prezentei urmltoarele documente:
l. copie dupl certificatul de na$tere al copilului;
2. copie dupl actele de identitate ale parinlilor / reprezentanlilor legali, certificatele de nastere ale frali-

lor minori gi, dupl caz, copie a hotdrdrii / sentin(ei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea
adoptiei;

3. adeverinli de venituri pentru fiecare dintre pArinlii / reprezentanlii legali care sA cuprinde venitul
brut al plrintelui pe ultimele 6luni, anterioare inscrierii. DupI caz acestea pot fi;

a) adeverinli cu venitul brut al pirintelui realizat in ultimele 6 luni, anterioare inscrierii
( in situalia in care pdrintele / pirintii sunt salaria{i);

b) copie dupi Decizia de stabilire a cuantumului sau figa plnlilor afercnte indemnizaliei pentru
concediu de ingrijire si cregtere a copilului emisd de Agen[ia Jude(eani de Presta[ii ;i Inspeclie Sociali
Argeq (dacd mama / tata este sau a fost in ultimele 6 luni in aceasti situa[ie);

c) copie dupa ultima Declara(ie privind veniturile realizate, inregistrati la Administratia Finantelor
Publice sau Adeverinfi Fiscali (in situatia in care pdrintele este persoane fizicd a:utorizatA, are o profesie
liberald sau nu este salariat);

d) adeverinll eliberatd de Administra{ia Finanlelor Publice sau Adeverinld Fiscali care se ateste ce
plrintele/pdrin{ii nu au realizat venituri 'in ultimele 6 luni anterioare inscrierii(in situalia in care perintele/
pdrinlii nu au deslisurat nici o activitate aducdtoare de venituri in ultimele 6 luni anterioare inscrierii);

4. adeverinfi emisa de A.J.O.F.M.din care sI rezulte ci persoana respectivd este in ciutarea unui loc de
muncl - dace este cazul;

5. adeverin(i / decizie de la locul de munci al pirintelui care se afli in concediu pentru cresterea
copilului in care se va specifica data incetariisuspend[rii contractului de muncd;

6. adeverin(i de la grldinila care func{ioneazi in aceeasi clddire cu cre;a, dacd este frecventatd de frafi
sau surori ale copilului pentru care se solicitd inscrierea la cregi - daci este cazul;

7. adeverinld de la unitatea de invd{imdnt frecventati de cetre mamd la forma de zi- daci este cazul;
8. copie dup[ sentinld de divo4 / dovada cuantum pensie de intre[inere (alimentara) i copie act decces

- daci este cazul ;

9. alte acte doveditoare privind situa{ia de dificultate a familiei - daca este cazul, respectiv acte de sta-
bilire a unei / unor dizabilitnli ale copilului pentru care se solicitd inscrierea, acte de stabilire a tutelei in
dreptul unei persoane pensionate, a copilului pentru care se solicitd inscrierea, acte doveditoare a situati-
ilor de risc de separare de pdrinli a copilului pentru care se solicitd inscrierea;

10. dosar plic.

Data Semnltura


