ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
DIRECŢIA EDUCAŢIE CULTURAL SPORTIVĂ ŞI IDENTITATE COMUNITARĂ
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.40, ORAŞUL VOLUNTARI, JUDEŢUL ILFOV

Programul înscrierilor în grădinițele din învățământul de stat de
pe raza orașului Voluntari pentru anul școlar 2022-2023
Dosarele se depun în două etape pe baza unei programări telefonice în intervalul orar
prezentat mai jos:

- Etapa 1 în perioada 30.05.2022-15.06.2022;
- Etapa 2 în perioada 16.06.2022-30.06.2022.
Grădinița nr. 1 - Str. Gării Pantelimon nr. 18 Voluntari, 0749.143.425,
gradipnvol@gmail.com; în intervalul orar 09.00-13.00 de luni până vineri;
• Grădinița nr. 2 - Bd. Voluntari nr. 100 Voluntari, 031.422.20.74,
gradippvol1@gmail.com; Luni, Miercuri, Vineri în intervalul orar 09.00-13.00;

Marți, Joi în intervalul orar 15.00-18.00;
• Grădinița nr. 3 - Str. Școlii nr. 5 Voluntari, 031.436.72.55 / 0754.079.431,
gradinitaps1@yahoo.com ; în intervalul orar 09.00-13.00 de luni până vineri;
• Grădinița Pipera „Dumbrava minunată” - Str. Erou Ion Șerban nr. 1 Voluntari,
031.416.38.95, scoala3piperavoluntari@yahoo.ro; în intervalul orar 09.00-13.00 de luni

până vineri.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere în grădinițe:
• Dosar plic – declarație cu actele cuprinse în dosar (opis);
• Fișă de înscriere tip (formularul se ridică de la sediul grădiniței);
• Copie certificat de naștere al copilului;
• Copie după cartea de identitate ale ambilor părinți/reprezentanți legali;
• Copie după certificatul de căsătorie/divorț (hotărâre judecătorească definitivă și
irevocabilă);
• Certificat fiscal de la adresa de domiciliu sau a proprietății deținute din orașul Voluntari
– emis de către serviciul Taxe și Impozite al orașului Voluntari;
• Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți (cu precizarea valabilității contractului
de muncă) sau adeverință de elev/student/masterand/doctorand la zi, sau decizia anuală de
impunere pentru PFA sau adeverință de șomaj – acolo unde este cazul;
• Contract de închiriere valabil minim un an cu o vechime de minim o lună înaintea
depunerii dosarului pentru cei care locuiesc cu chirie pe teritoriul orașului Voluntari, declarat
la organele fiscale teritoriale;
• Contract valabil la utilități: salubritate, apă și canal pentru locuința de pe raza orașului
Voluntari.

