
ACTD NECESARE PENTRU iNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND

ACOR-DAREA TICHETULUI SOCIAL PENTRU GRADINITA
. DOCUMENT DOVEDITOR AL iNSCRIERII COPILULUI LA GITADINITA- OTigiNAI

. DOCUMENTE DE IDENTI.TATE ALE PARINTILOR OTigiNAI $i COPiC

. LIVRET DE FAMILIE $I CERTI!'ICATE DE NA$TERE ALE TUTUROR COPIILOR DIN

FAMILIE.- originale !i copii
. ADEVERINTE D]] VENIT PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI, DUPA CAZ:

. ADEVEruNTA DE LA LOCUL DE MLINCA CU VENITUL NET DIN LUNA

ANTERIOARA. INCLUSIV VALOAREA BONURILOR DE MASA
. ADEVERINTA DE VENIT DE LA ANAF
. CT]PON VENIT MINIM GARANTAT
. CUPON ALOCATIA DE SUS'IINERE A FAMILIEI
. CUPON INDEMNIZATIE DE HANDICAP
. CUPON PENSIE
. CI]POANE ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII SAU EX'IRASE DE CONT

. iN CAZUL iN CARE COPILUL SE AFLA iN PLASAMENT FAMILIAL. SLTNT

i{ECESARE ACTELE DE IDENTITATE ALE COPILULUI $I ALE FAMILIEI DE

PLASAMENT SI VENITURILE FAMILIEI DE PLASAMEN'1.

Menliondm ci reslul formularelor vor fi completate de solicitant la sediul Serviciului Social

din Sintana s1r. M.Viteazu nr 24.

Persoana de contact: Bogosel Adriana

PRECIZARI IMPORTANTE REFERITOARE LA MODUL DE

ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA:
Ticlletul se acordi lumai pentru copiii care frecventeazi in mod regulat unitdlile de invelemant

pregcolar, adici a celor care sunt prezenli in fiecare zi la grddini[d. cu exceplia absenlelor motivate

medical. in fiecare luni de grddinifd.

-Tichetul social pentru grddinilS se acorda la cererea scdsd a unuia dintre pArinli, a peffoanei

singue saL a reprezentantului legal sau a persoanei care a lbst desemnatd de pdrinte pentru intre,tinerea

copilulrri. (.erere care estc ficutd o singuri datl pe parcursul unui an lcolar'
. r,.:nlrll anul fcoiar 2015- 2016 cererea se poate dcpune la Primarie pAna cel talziu la data de 30

aprilie 2016 (in anul viitor qcolar cererile se vor face pind la 20 decembrie 2016)

Venitul nct lunar pe membru de familie trcbuie si lie mai mic de 284 lei! in calcului

accstuia S!-ilglgd toate veniturile impozabile Ei neimpozabile prevdzute de Codul Fiscal, pe care

membrii acesteia le-au realizat in luna antcrioard solicitdrii stimulentului educational.

\g-bE[ in calculul venitului net lunar pe membru de familie urmltoarele: alocalia de stal

pentru copii. sumele primite cu titlul de prestafii sociale in baza legii nr 44812006, ajutorul soci,l

acordat in baza Legii nr 416/2001 li ajutorul pentru incelzirea locuinlei, ajutoarele de stat. burselc

elevilor sau studentilor, sumele primite din activitatea de zilier, sumele p mite ca urmare a pafiicipdrii

la programe de formare profesionald daca nu au titlrr de venituri salariale ;i sumele primite cu tillu de

ajutor temporar sau cu titlu de ajutor de urgenti.

IMPORTANT: Titularul tichetului social pentru grldinitl are obligatia si anunfe orice

modificarc in componen(a familiei sau in veniturile acesteia in termen dc maxin 15 zile dc la

produccrc (art.l2 H.G .15/2016).


