ACTE

ECIISARE

INTOCMIRII DOSARULUI pentru

coNFo

LENT EDUCATIONAL''
LEGrI248/20rs

Cerere tipwata- intocmita de reprezenta
I familiei, respective reprezentantul legal al
ului
Copie BVCI titular dosar si membrii familiei
Copie certificat de nastere pentru toti mem ii farnLiliei
Copie certificat casatorie, sentinta divort
OM
Copie livret familie (daca in familie sunt
iminori)
llotarare judecatoreasca de incuviintare /
ntare a adoptiei -dupacaz
Hotararea judecatoreasca de instituire a
sau Dispozitia Autoritatii Tutelare - dupa
Hotarare judecatoreasca prin care
este declarat(a) disparut(a) - dupacaz
Hotarare Judecatoreasca prin care sotu
este arestat(a) preventive pe o perioada mai
re
de 30 zile sau executa o pedeapsa priv
de lilbertate si nu participa la intretinerea copi rdupa caz

Adeverinta gradinita - pentru minori
Adeverinta financiar - pentru persoanele m
12. Copie certificat de handicap ISTH, cu
ISTII, dupa caz - pentru membrii familiei
13. Hotarare de plasament, daca exista copil I
in plasament in familia beneficiara
14. Declaratie notarialain cazul in care ti
este despartit in fapt de concubine/sot si are in ingrij
copil minor, pentru care declara daca benefic
sau nu de ajutor financiar din partea celuilillt pari
15. La stabilirea venitului net lunar pe me
de familie. se
re toate ven
impozabile si neimpozabile prevazute de
nr.22712015 privind Codul Fiscal, cu mod
rile
si completarile ulterioare, inclusiv cele
Itate din obligatiile legale de intretinere fata de
II
si/ sau fata de parinti, pe care membri acesteia le-au realizat in luna anterioara so tarii
Stimulentului Educational
16. Cupoane de pensie pentru limita de varsta pensie urmas, cupon somaj, adeverinta salariu,
agricultor sau alte forme de venit.
17. Dupa caz, orice alte acte doveditoare solici
18. Adeverinta referitoare la veniturile incasa din activitatea de zilier.
19. Cupoane alocatie de stat, ajutor social,
de sustinere, dupa caz.
20. Adeverinta de elev cu mentiunea daca au u nu bursa / bani de liceu.
21. Dosar incopciat.
10.
11.

NOTA:
La
a)

sumele primite cu

titlu

de prestatii sociale

persoanele cu handicap;

b) alocalia de stat pentru copii;
c) ajutorul social conform Legii nr.416/2001,
d) ajutoarele de stat acordate pentru activitd

fia pentru susfinerea familiei
agric,ole

din fonduri publice,

cele din

externe nerambursabile;
e) sumele acordate

ca burse sau alte forme

sprijin financiar destinate exclusiv pentru

educafiei pregcolarilor, elevilor gi studenJilor;
D

sumele primite din activitatea de zilier;

g) sumele primite de persoanele apte de muncd

profesionald or ganizate in condiliile

h)

sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori
la bugetul de stat sau local cu

titlu

de aiutor

n familie ca urrnare a participirii la programe de
acestea nu
onLal

urgentfa.

au titlu de venituri salariale:

din partea unor persoane fizice ori juridice

duri

