Către,
U.A.T. Miroslava
Creșa Miroslava

Nr...........................................

Domnule Primar,
Subsemnatul/a _____________________________________________, domiciliat/ă în județul IAȘI, comuna
Miroslava, sat

str__________________________nr.____bl.______ap._____ identificat/ă cu CI

seria_____nr__________eliberată de _____________la data de__________________ , nr tel _______________
mama/tatăl COPILULUI_________________________________________născut la data de ____________________.
Prin prezenta, solicit înscrierea acestuia, pentru anul școlar 2021 -2022 la Creșa Miroslava.
Înțeleg că prezenta cerere exprimă doar intenția de înscriere a copilului la creșă, nu certifică ocuparea
unui loc existent vacant și am luat la cunoștință de prevederile regulamentului Înscrieri şi criteriiile de departajare
la creşă din subordinea U.A.T. Miroslava şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile prevăzute.
Confirm că am luat la cunoştinţă de faptul că, în situaţia în care în termen de 5 zile lucrătoare de la data
la care copilul meu a fost admis să frecventeze creşa, nu ne-am prezentat la creşă pentru a beneficia de serviciile
oferite în cadrul acesteia (cu excepţia situaţiilor medicale confirmate prin acte medicale şi comunicate în timp
util creșei respective ), locul va deveni disponibil în vederea admiterii altui copil.
Declar pe propria răspundere următoarele :
□ copilul nu este înscris la grădiniță.
Anexez următoarele documente
□ adeverință salariat sau decizia anuală de impunere pentru PFA.
□ copie după certificatul de naștere al copilului
□ copie după certificatul de căsătorie
□ copie dupa acte de identitate ale părinților copilului/ reprezentanților legali
□ copie după certificatele de naștere ale fraților minori
□ adeverința de la grădinița/ școală pentru frații minori (dacă frecventează o unitate de învățământ din
Miroslava)
□ copie certificat deces/ sentință de divorț pentru părinte unic / hotărârea de plasament/, copie a hotărârii de
încredințare-stabilire a domiciliului minorului
□ copie după cererea aprobată de revenire la serviciu mai devreme, înaintea terminării concediului pentru
creșterea și îngrijirea copilului.
□ copia după decizia de încadrare în grad de handicap I sau II a părintelui/părinților/reprezentantului
/reprezentantilor legali, dacă este cazul;
□ adeverința în original de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este clinic
sănătos;
□ certificat de atestare fiscală eliberat de Unitatea Administrativ Teritorială comuna Miroslava;
□ alte acte justificative în funcție de situația descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctajul acordat
conform criteriilor.

Data
___________

Semnătura
____________________

tel / email mama

_________________________________________________________________

tel / email tata

_________________________________________________________________

