
PRIMARIA  MUNICIPIULUI  R E Ş I Ţ A
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ACTE NECESARE  ÎN VEDEREA ACORDĂRII INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A
COPILULUI  PÂNĂ LA UN AN RESPECTIV DOI ANI

 Cerere  privind  aprobarea  de  către  angajator  a  concediului  pentru  creşterea  copilului,
semnată de către reprezentantul legal al instituţiei / firmei (copie xerox);

 Cerere tip;
 Adeverinţă  tip  pentru  titular  ce  urmează  să  fie  completată  şi  semnată  de  către

reprezentantul  legal al instituţiei/firmei;
 Actul de identitate al solicitantului/ei, precum şi al celuilalt soţ/ie (copii xerox);
 Copii xerox dupa certificatele de naştere ale copiilor şi certificatul de căsătorie al soţilor; 
 Alte acte doveditoare privind componenta familiei,filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică
      ( adopţie, tutelă, plasament etc.);

      *    Decizia de suspendare a contractului de muncă   semnată de către reprezentantul legal 
            al instituţiei/firmei;

 Ultimul  certificat  medical (copie);
 Extras de cont;
 Dosar plic;

       Dosarul se depune după terminarea concediului de maternitate, obligatoriu fiind 42 de zile 
       de la naştere) în termen de 60 zile lucrătoare;
 Adeverinţă cu perioada în care a beneficiat de indemniaţie de maternitate ( în cazul în care 
      rămâne tatăl în indemnizatie  de creştere a copilului şi mama este salariată );
 Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ privind calitatea de elev, student, masterat 

la învăţământ de zi, fara intrerupere, pe  perioada de cand este elev al institutiei respective 
( pentru persoanele care urmează o formă de învăţământ); 

 Decizie de impunere de la ANAF Publice ( pentru persoanele fizice autorizate);
 Adeverinţă de venit de la ANAF  ( pentru persoanele fizice autorizate) ;
 Adeverinta de la casa de sanatate cu perioada platita in concediu medical pre si post natal 
      pentru persoanele fizice autorizate.
 Adeverință cu perioada în care a beneficiat de concediu de odihna daca este cazul.

Program cu publicul
Luni -  Joi : 08-12, 13-16

                                                                 Vineri : 8-12
 

              Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
                                             STR. PIAȚA REPUBLICII 44, Telefon: 0771 543 945
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