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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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OPIS TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ 

 

 
• Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului ; 
 

• cartea de identitate a reprezentantului copilului/partener (original+copie xerox); 
 

• certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate (original+copie 
xerox); 
 

• certificatul de căsătorie (original+copie xerox); 
 

• hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, (original+copie xerox); 
 

• hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox); 
 

• dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau 
hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru 
măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, 
dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii (original+copie xerox); 
 

•  hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută 
(original+copie xerox); 
 

•  hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă 
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la 
întreţinerea copiilor (original+copie xerox); 
 

•  hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori 
despărţiţi în fapt (original+copie xerox); 
 

• acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente 
lunii anterioare depunerii cererii (original); 
 

• dovada înscrierii copilului la grădiniţă (original); 
 

• certificat de încadrare în gard de handicap pentru membri familiei care îl dețin; 
• talon autoturism, dacă este cazul; 
 

• adeverință de venit de la Administrația Fiscală Brasov; 
 

• adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în 
gospodărie; 
 

• certificat de atestare fiscală; 
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