
DOMNULE  PRIMAR, 
 

  Subsemnatul(a)(ţii)____________________________________________,cu 

domiciliul în Craiova, Str. ______________________nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, 

posesor(i) al(ai) BI/CI seria_____, nr. ________, Cnp ________________________, 

tutore(i) al(ai) minorului ________________________________, născut la data de 

____________, cu domiciliul în Craiova, Str.__________________________nr. ___, bl. 

____, sc. ___, ap. ___, conform Sentinţei civile nr. ________ a ______________________, 

solicit luarea în evidenţă, în vederea monitorizării cazului. 

 *Declar pe proprie răspundere că datele prezentate corespund realităţii şi mă oblig să 

aduc la cunoştinţa autorităţii tutelare, în scris şi în termen de 48 ore, orice modificare 

survenită, care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor. 
    

 Anexez la prezenta următoarele acte: 

 

 -  act de identitate  tutore (în copie); 

 -  certificat de naştere/act de identitate minor (în copie); 

 -  sentinţă civilă instituire tutelă, definitivă şi irevocabilă (în copie); 

 -  cupon pensie/adeverinţă salariat tutore; 

 -  adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie pentru minor; 

 - adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie pentru tutore din care să   

rezulte că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau infecto- contagioase; 
 - adeverinţă minor, eliberată de unitatea de învăţământ unde acesta frecventează 

cursurile şcolare; 

          - dovezi venituri minor, documente care să ateste toate veniturile lunare ale 

minorului şi extras de cont cu sumele de bani aflate într-un cont deschis pe numele 

minorului, în original (ex. cupon pensie urmaş, cupon alocaţie de stat, cupon alocaţie 

tutelă, cupon indemnizaţie, extras de cont la zi, etc. după caz);  

          - acte de proprietate privind bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea 

minorului, în copie (act proprietate, extras de Carte Funciară imobil care să nu fie mai 

vechi de o lună, carte de identitate autoturism, certificat acţiuni, etc ); 

          - declaraţie tutore cu privire la bunurile deţinute de minor (bunuri mobile/imobile), 

precum şi cu privire la veniturile minorului (pensie urmaş, indemnizaţii, alocaţii, burse 

şcolare, venituri din închirieri, dividente, etc.);  

           - 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 ”. 
                   

                                                                                                                   FO16.04-03,versiunea 01 




