ROMÂNIA
Judeţul Ilfov
CONSILIUL LOCAL ORAŞ PANTELIMON
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CERERE ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ
Domnule Director,

Subsemnatul(a)_________________________________________________
_______CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, domiciliat(a) in oras
Pantelimon str.________________________________________, nr. ____, bl. ____,
sc. _____, et. ___, ap. _____, Oras ______________, Jud. ______________,
identificat cu C.I/B.I.
seria _______, nr. ______________, eiberată de
_________________________, valabilă până la data de________________, în
calitatea de □ părinte/ □reprezentant legal al copilului/copiilor
1.
(nume)_________________________,
(prenume)
_____________________________, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
2.
(nume)__________________________,
(prenume)
____________________________, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
vă
rog
să-mi
aprobați
înscrierea
copilului/copiilor
la
Grădinița
nr._____________________,
în
cadrul
programului
______________________________________, în anul școlar _________________.
Mentionez că : □ nu realizez venituri
□ realizez venituri din:
o salariu ;
o pensie,
o şomaj,
o beneficii de asistenţă socială,
o altele____________________________________
Locul de muncă:
Mama __________________________ venit net ______________
Tatăl ___________________________ venit net ______________
Reprezentant legal ________________ venit net ______________
Anexez prezentei cereri in copie:
□ certificat naştere copil/copii
□ cărti de identitate părinţi/reprezentant legal (Atenție: domiciliul/resedința în oraș
Pantelimon, C.I/B.I valabil)
□ certificat de căsătorie
□ hotărâre divorț, după caz
□ hotărâre definitivă de încredințare a minorilor și /sau stabilire pensie alimentară,
după caz
□ horărâre de încuviințare a adopției / încredințare / plasament familial, după caz
□ actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator, după caz
□ documente doveditoare ale veniturilor realizate
□ adeverinţă medicală, eliberata de medicul de familie, in original
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ROMÂNIA
Judeţul Ilfov
CONSILIUL LOCAL ORAŞ PANTELIMON
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Pot fi contactat/ă la următorul nr. de telefon
___________________________________

Declar că
am luat la cunoştinţă că este posibil să mi se solicite documente doveditoare
suplimentare
sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul
înscrierii copilului la grădiniță.
cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că datele din
prezenta cerere sunt reale.

Prin prezenta declar că am fost informat(ă) și □ sunt de acord / □ NU sunt de
acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea
atribuțiilor legale ale instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la
aceasta, vor fi prelucrate de către Direcția de Asistență Socială Pantelimon cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date.

Data

____________________________
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