
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

Nr:                 din 
 

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)

Beneficiarii de ajutor social și/sau alocație pentru familiile cu copii vor completa doar punctele A, B, C și F
Doamnă / Domnule primar

(*) Pentru cetățenii români: (*) Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
BI – bulletin de identitate P – pasaport PST – permis de sedere temporara CIN – certificate inregistrare
CI – carte de indentitate DI – document de identitate CR – carte de rezidenta
CIP – carte de identitate provizorie PSTL – permis de sedere pe termen lung

C. 
Vă 

rugăm să aprobati acordarea stimulentului educational pentru copii 

A. Subsemnatul
Numele
Prenumele

Cod numeric personal

Cetățenia? Română Alte țări 

Starea civilă?
căsătorit(ă) necăsătorit(ă) uniune consensuală
văduv(ă) divorțat(ă) despărțit(ă) în fapt

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.
Eliberat de la data de

Date de contact Strada
Nr. Bl. Sc. Et. Apart. Sector
Localitatea
Județ Tel./Mobil

Situația școlară? fără studii generale medii superioare

Situația 
profesională?

salariat pensionar șomer student
independent lucrător agricol lucrător ocazional elev

Altele 

În conformitate cu 
prevederile legale, 
sunt:

Părinte major reprezentant legal
 al părintelui minor

reprezentant legal 
al copilului

Și sunt beneficiar de: ajutor social alocație pentru familiile cu copii

B. Împreună cu partenerul/partenera:
Numele
Prenumele

Cod numeric personal

Cetățenia? Română Alte țări 

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.
Eliberat de la data de

1. Num
    Pren

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seri Nr.

Relația de rudenie 
cu persoana 
îndreptățită?

copil natural copil în tutelă copil în plasament familial 

copil în tutelă copil în curatelă copil încredințat spre adopție
copil în întreținere, cu părinți plecați la muncă în străinătate 



D. Alti copii ai familiei

E. Venituri permanente nete realizate de familia/peroana singura indreptatita in luna

Copilul este înscris la grădinița 
pentru anul școlar 

2. Numele
    Prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/doeditor* (copie atașată) Seria Nr.

Relația de rudenie 
cu persoana 
îndreptățită?

copil natural copil în tutelă copil în plasament familial

copil în tutelă copil în curatelă copil încredințat spre adopție

copil în întreținere, cu părinți plecați la muncă în străinătate

Copilul este înscris la grădiniță
pentru anul școlar

(*) Pentru cetățenii români: (*) Pentru cetatenii straini sau apatrizi:

BI – bulletin de identitate P – pasaport PST – permis de sedere temporara CIN – certificate inregistrare

CI – carte de indentitate DI – document de identitate CR – carte de rezidenta
CIP – carte de identitate provizorie PSTL – permis de sedere pe termen lung

3. Numele
    Prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Seria Nr.

Relația de rudenie 
cu persoana 
îndreptățită?

copil natural copil în tutelă copil în plasament familial

copil în tutelă copil în curatelă copil încredințat spre adopție

copil în întreținere, cu părinți plecați la muncă în străinătate 

Copilul este înscris la grădiniță
 pentru anul școlar

1. Numele
    Prenumele

Cod numeric personal

2. Numele
    Prenumele

Cod numeric personal

3. Numele
    Prenumele

Cod numeric personal

4. Numele
    Prenumele

Cod numeric personal

Cod Categoria de venituri Acte doveditoare* Venitul realizat** lei
VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

1

Venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor 
medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert 
contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, 
architect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod evident in 
conditiile legii adeverinta eliberata de 

Adminsitratia financiara2 Venituri comerciale provenite din fapte de comert ale contribuabilor, din 
prestari de servicii, precum si din practicarea unei meserii
V i i di l ifi b i f d il d i



Cod Categoria de venituri Acte doveditoare* Venitul realizat** lei
VENITURI DIN INVESTITII

26 dividende adeverinta eliberata de 
Adminsitratia financiara27 Venituri impozabile din dobanzi

28 Castiguri din transferul titlurilor de valoare

29 Venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza 
de contract, precum si orice alte operatiuni similar adeverinta eliberata de 

Adminsitratia financiara30 Venituri din lichidarea unei persoane juridice
PENSII
PENSII DE STAT



Cod Categoria de venituri Acte doveditoare* Venitul realizat** lei
VENITURI DIN PREMII SI DIN JOCURI DE NOROC

62 Venituri din premii ce cuprind veniturile din concursuri adeverinta eliberata de 
Adminsitratia financiara63 Veniturile din jocurile de noroc ce cuprind castigurile realizate ca urmare a 

participarii la jocurile de noroc, inclusive cele de tip jack-pot

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL SI AL 
DEZMEMBRAMINTELOR ACESTUIA

64 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal si 
al dezemembramintelor acestuia, altele decat cele cu titlu de mostenire

adeverinta eliberata de 
Adminsitratia financiara

VENITURI DIN ALTE SURSE
Prime de asig rari s portate de o persoana fi ica independenta sa de orice



F.  Solicitantul declara pe proprie răspundere, conform Codului de procedura civila art. 292, că datele şi informaţiile 
prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obliga să aduca la cunoştinţa autorităţilor, în scris, orice modificare a 
situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.

Data 

Numele solicitantului  

Semnătura


