ROMANIA
JUDETUL BISTRITA - NASAUD
pntuAnrA coMUNEI FELDRU
( o\rp.\R'r-r\ft-\1't r. Dt {srs'[ar-1i soc'lrt.i $r Ar TORI'r-,\r'E Tt 're r..rRi

AcrE NECESARE

pENTRU

ixroclrrREA DosARtJLLir
PENTRTT cnAnrxrlA

DE TtcHETE

socrAlE

Acestea se acordd copiilor cu vdrstd intre 3- 6 ani, care provin din familii
def'avorizate al cdrui venit pe mernbru de familie nu depageqte 284 lei gi
f,recventeazd zilnic gradinila, cu excepf ia absenfelor motivate.

Actele necesare sunt:

-

COPIE ACTE DE IDENTITATE ( CI/BI) -copie si original ;
COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE -copie si original;
COPIE CERTIFICATE NASTERE (PENTRU COPII)- copie si original;
ADEVERINTA SALAR NET ( venitLrrile din luna anterioard depunerii
cererii) ;
CUPOANE DE : PENSIE, SOMAJ SAU ALTE DREPTURI;
ADEVERINTA DE VENIT ( pentru persoanele peste l8 ani);
DE,CIZIE APIA
ADEVERINTA DE LA SCOALA PENTRU COPILUL/COPIII CARE
suNr ixscru5r LA GRADTNTTA,
DOSAR PLIC

Beneficiari ai tichetelor sociale sunt familiile care locuiesc impreuna cu copiii,

fie plecati din

tarl niciunul din plrinti

.

si

nu

ACTE NECESARE pENTRU

ixrocurREA DosARULLn DE TICHETE socrAln ix
VALOARE DE 500 lei

Acestea se acordd copiilor din inva{amAntul pregcolar, printar qi gimnazial ,
care provin din lamilii defar,'orizate al cdrui venit pe membru de farnilie nu
depdseste 284 lei pentru copii preqcolari si lll5 lei pentru copii din inva{amAntul
primar qi gimnazial

Actele necesare sunt:

-

COPIE ACTE DE, IDENTIT'ATE ( CI/BI) -copie si original ;
COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE copie si original;
COPIE CERTIFICATE NASTERE/CI PENTRU COPII- copie si original;
ADEVERINTA SALAR NET ( veniturile din luna anterioari depunerii

-

cererii);
CUPOANE DE : PENSIE, SOMAJ SAU ALTE DREPTURI;
ADEVERINTA DE VENIT ( pentru persoanele peste lg ani);
DECIZIE APIA
ADEVERINTA DE LA SCOALA PENTRU CoPILUL/CoPIII CARE
suNT ixscnrSr LA GRADTNTTA gr gcoALA,

-

DOSAR PLIC

Beneficiari ai tichetelor sociale sunt familiile care locuiesc impreuna cu copiii,

fie plecati din

tarl niciunul din plrinti

.

si

nu

