
DOMNULE PRIMAR, 
 

 
 Subsemnatul(a)__________________________________________________,cu 

domiciliul în Craiova, Str. _______________________________, nr. ___, bl. _____, sc. 

___, et. ___, ap. ___, vă rog a-mi aproba efectuarea unei anchete sociale în vederea 

acordării indemnizaţiei lunare/stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului, conform 

OUG nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Solicit aceasta deoarece_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
  

  Anexez la prezenta următoarele acte: 

 

         -  acte de identitate părinţi (în copie); 

         -  certificat de naştere copil (în copie); 

         -  Certificat de încadrare în grad de handicap copil, (în copie), după caz ; 

         -  Certificat de încadrare în grad de handicap părinte, (în copie), după caz; 

         - Adeverinţă eliberată de angajator sau alte autorităţi competente din care să rezulte că 

persoana îndreptăţită a realizat venituri cu caracter salarial timp de 12 luni din ultimele 24 

de luni anterioare datei naşterii copilului (anexa 2 ), sau a frecventat cursurile de zi (şi nu a 
repetat anul şcolar) ale unei instituţii de stat sau particulare acreditate (adeverinţe elev, 

student);  

         - Decizia de suspendare a activităţii pentru perioada în care se solicită concediul 

pentru creşterea copilului, în copie; 

         - Decizia de încetare a suspendării activităţii (reluarea activităţii) în cazul 

stimulentului de inserţie, în copie;  

         - Declaraţie separată scrisă şi semnată de fiecare părinte al copilului că locuiesc/nu 

locuiesc împreună şi se ocupă/nu se ocupă împreună de creşterea şi îngrijirea copilului şi 

privind acceptul acordării indemnizaţiei/stimulentului de inserţie celuilalt părinte (care va fi 

dată cu ocazia efectuării anchetei sociale la domiciliul acestora); 

         - Declaraţie în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte (care va fi dată cu 

ocazia efectuării anchetei sociale);  

   - alte acte doveditoare relevante fiecărui caz. 

 

          Număr telefon: _________________________ 

  

Data,                                                                        Semnătura, 

 
 

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                

 
   ,,Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

legale ”.          
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