CERERE
pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational

Subsemnatul(a)
______________________________cu
domiciliul
in
Comuna
Francesti__________Str_______________nr. Tel _________________, solicit acordarea tichetelor
sociale pe suport electronic pentru sprijin educational prevazute de O.U.G. nr. 133/2020 pentru copilul
meu ____________________________________, in varsta de _______ ani.
Mentionez ca minorul ________________________________ este inscris la gradinita , iar
venitul nostru net pe membru de familie in luna iulie 2020 este de ______ lei.
Mentionez ca minorul ________________________________ este inscris la scoala , iar
venitul nostru net pe membru de familie in luna iulie 2020 este de ______ lei.
Anexez urmatoarele acte doveditoare ale componentei familiei si veniturilor noastre.:
- copii ale actelor de identitate ale parintiilor;
- copii ale certificatelor de nastere ale copiilor;
- copia certificatului de casatorie al parintiilor / certificatul de divort , dupa caz;
- dovada inscrierii copiilor la gradinita /scoala;
- certificate de deces parinte / hotarare de adoptie / hotarare de plasament/ hotarare de tutela/
hotarare stabilire domiciliu copil altele si anume ________
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei in luna iulie 2020:
• adeverinta cu salariul net, inclusive bonuri de masa
• cupon de pensie
• cupon somaj
• cupon pensie de intretinere copil
• altele si anume _____________________
• dupa caz alte documente doveditoare privind situatia familiei :
- declatatie pe propria raspundere privind pentru venituri ocazionale / adeverinta de venit
ANAF pentru venituri din activitati independente / altele, si anume __________
Nota: 1. Lista beneficiarilor va fi actualizata lunar, astfel incat cel care nu a depus cerere , dar se
incadreaza in prevederile legale o pot face si ulterior, urmand a se regasi pe lista din luna urmatoare
depunerii cererii si documentelor aferente.
Am luat la cunostiinta ca datele si informatiile din prezenta cerere si de actele atasate la aceasta vor
fi colectate, inregistrate si stocate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE nr. 679 / 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date.

Data __________

Semnatura _______________

Domnului Primar al comunei Francesti , Judetul Valcea

