
Citre
Direclia dS Asistenfd Sociali a Municipiului Pitegti

eliberati de

calitate de parinte matern

dscut la data de

-bl.-sc,-ap.-la data

numir telefon

/ patern al

CNP

.,

COPILULUI

Prin prezenta,

de ingrijire gi Educalie

solicit inscrierera fiului/fiicei meu/mele pentru a beneficia de serviciile oferite in cadrul Centrului

Timpurie Crege Pitegti, la Crega nr.

in anulgcolar

in situalia in care nu vom indeplini punctajul necesar admiterii pe locurile disponibile de la crega solicitatS,

sunt de acord cu admiterea la Crega nr.

Declar pe proprie rispundere ci nu am inscris copilul la gradiniti .

Confirm cd am luat la cunostinti faptul ci, in cazul admiterii copilului meu, in situafia in care, in
termen de 10 zile calendaristice de la data de incepere a anului s,colar, nu ne-am prezentat la cresi pentru a
beneficia de serviciile oferite in cadrul acesteia (cu excepfia situaliilor medicale confirmate prin acte
medicale 9i comunicate in scris C.I.E.T.C.P., la registratura D.A.S. Pitegti, in acest interval de 10 zile), locul va
deveni disponibilin vederea admiterii altui copil.

Anexez prezentei urmitoarele documente:
1. copie dup6 certificatul de nagtere al copilului;

2. dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccindri)- conform art.3,alin. (1) lit.a)din Anexa la 0.M.S. nr.145612020 cu modificirile gi

completdrile ulterioare;

3. copie dupi actele de identitate ale pirintilor/reprezentantilor legali, ceilflcatele de nagtere ale fratilor minori gi, dupi caz, copie a

hotirdrii/sentintei de plasament satu a sentintei de incredintare in vederea adoptiei;

4. adeverinli de venituri pentru fiecare dintre pdrin[ii/reprezentanlii legali, care sd cuprindd venitul brut al pdrintelui pe ultimele 6
luni, anterioare inscrierii. Dupi caz, acestea pot fi:
a. adeverin{d cu venitul brut al pirintelui realizat in ultimele 6 luni, anterioare inscrierii (in situatia in care

pirintele/pirin{ii sunt salariati);
b. copie dupi Decizia de stabilire a cuantumului sau figa pld[ilor aferente indemnizatiei pentru concediul de ingrijire 9i

cregtere a copilului, emisii de Agen[ia Judeteani de Prestalii gi lnspeclie SocialS Arges (daci mama/tata este sau a fost
in ultimele 6 luni in aceaste situatie);

c. copie dupd ultima Declaratie privind veniturile realizate, inregistratd la Administratia Finanlelor Publice sau Adeverinti
Fiscald (in situalia in carer pdrintele este persoand fizic5 autorizatS, are o profesie liberali sau nu este salariat);

d. adeverinld eliberati de Administra(ia Finantelor Publice sau Adeverintd Fiscala care sd ateste ci pdrintele/pdrin[ii nu au
realizat venituri in ulrimele 6 luni anterioare inscrierii ( in situalia in care pdrintele/pdrinlii nu au desfdsurat nici o activitate
aducitoare de venituri, in ultimele 6 luni anterioare inscrierii );

5. adeverinld emisd de A.J.O.F,M,, din care sd rezulte cd persoana respectivd este in cdutarea unui loc de muncd - daca este cazul ;

6. adeverinlS/decizie de la locul de muncd al pdrintelui care se afl5 in concediu pentru cregterea copilului, in care se va specifica data
incetirii suspend6rii contractului de munc6;

7. adeverin(d de la gridinila care functioneaza in aceeagi clddire cu crega, dacd este frecventatd de frati sau surori ale copilului
pentru care se soliciti inscrierea la cre96- daca este cazul;

B. adeverintd de la unitatea de invatdrnant frecventatd de c6tre mam6 la forma de zi - dacd este cazul;

9. copie dupd sentinti de divort/dovadd cuantum pensie de intrelinere(alimentard)/copie act deces - dacd este cazul;

1 0. alte acte doveditoare privind situatia de dificultate a familiei - dacd este cazul, respectiv acte de stabilire a unei/unor dizabilita{i 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 situaliilor de risc de separare de pdrin[i a copilului pentru care se solicitd inscrierea;

11. dosar plic.
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