Primăria comunei Podoleni
Compartiment Asistență Socială
Nr. _________ / _____________
CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNEDERE PENTRU ACORDAREA
TICHETELOR SOCIALE PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL
Subsemnatul(a): nume și prenume: ……………………………………………………
CNP …………………………………………………, identificat cu CI/BI seria……….
nr……………………. eliberat de poliția ………………………………… la data de
……………………………,
cu
domiciliul
în
localitatea
………………………………………, str. ……………………………………………………,
nr……….,
bl…………,
sc…………
ap…………,
județul
…………………………………………, telefon …………………………….......……………,
e-mail ……………………, în calitate de părinte / reprezentant legal / tutore al copiilor:
Nr.
NUME /PRENUME
CNP
ÎNVĂȚĂMÂNT
crt
PREȘCOLAR/
PRIMAR/GIMNAZIAL
1
2
3
4
5
6
7
solicit acordarea sprijinului educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic,
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/07.08.2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional
pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din
fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
Declar următoarele:
 Stare civilă:


☐ căsătorit/ă ☐necăsătorit/ă

☐uniune consensuală

Altele _______________________________

 Familia realizează venituri din :

☐șomaj

☐

☐divorțat/ă

☐ salariu ☐ pensie

beneficii de asistență socială

Altele____________

 Familia este compusă din _________ membri de familie
Venit net luna iulie 2020
Venituri din salarii
Indemnizație de șomaj
Indemnizație persoană cu

handicap
Indmenizații cu caracter
permanent
Alocații de stat
Alocații de plasament
Burse de elevi
Pensii
Alte venituri
Total venituri
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi
prelucrate în cadrul Primăriei comunei Podoleni cu respectarea prevederilor Regulamentului
(UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal, și libera circulație a acestor date.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile Codului Penal, referitor la falsul în
declarații, că documentele atașate sunt conforme cu originalul și informațiile prezentate
sunt complete si corespund realității.
Data:

_______

Semnătura:_______________

Anexez următoarele documente (se bifează documentele anexate cererii):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Copie certificat de naștere copil/copii (după caz).
Copie act de identitate solicitant
Copie act de identitate soț/soție (după caz)
Copie certificat de căsătorie părinți (după caz)
Copie certificat de deces părinte, în situația în care unul dintre părinții/reprezentanții
legali ai copilului este decedat;
certificat/ sentință de divorț;
copie a hotărârii/ sentinței de plasament;
copie a sentinței de încredințare în vederea adopției/tutelă;
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);
Adeverință de salariat eliberată de angajator cu venitul net realizat, în situația în care
părintele/părinții sunt salariați;
copie decizie de stabilire a cuantumului îndemnizației pentru concediul de creștere a
copilului (după caz);
copie după ultima declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația
Finanțelor Publice Neamț, în situația în care părintele are o profesie liberală și nu este
salariat (după caz)
Declarație notarială cu privire la veniturile realizate în străinătate, după caz.
Alte documente doveditoare :_____________________________________________

