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CĂTRE,
toate unităţile de învăţământ

În vederea soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată , vă rugăm să prezentaţi la
oficiul juridic, operator date Adrian Luca, pe bază de semnătură de primire, întreaga documentaţie care
probează demersurile unităţii către Consiliul Local şi  acordare a tichetelor cadou.

- copii după adresele de solicitare a fondurilor pentru cheltuieli sociale – tichete cadou;
- copii după răspunsurile date de către Consiliul Local;
- copii după dispoziţiile bugetare de alocare a sumelor pentru cheltuieli sociale – tichete cadou;
- copii după tabelul nominal, cu semnătura de primire a tichetelor cadou de către personal;
- adresă din care să rezulte demersurile făcute de unitatea de învăţământ în vederea acordării

tichetelor cadou, numărul de evenimente pentru care s-au acordat tichetele cadou, numărul de
tichete cadou pe eveniment, valoarea tichetului cadou:

Exemplu
Prin prezenta vă facem cunoscut că unitatea noastră a solicitat de la consiliul local suma de .......

lei, sumă prevăzută şi în proiectul de buget. Consiliul local n e-a acordat suma de  .. ..... lei, pentru
următoarele evenimente:

- 1 martie – 5 tichete x 30 lei = 150 lei / angajat
- Paşti - 5 tichete x 30 lei = 150 lei / angajat
- Ziua Învăţătorului ..................................
- etc. pe care le-am acordat conform tabelelor anexate

Unitatea noastră va acorda şi pe viitor tichete cadou, în limita fondurilor aprobate cu această
destinaţie de către Consiliul Local.

Toate copiile şi adresa vor fi multiplicate şi prezentate în 3 exemplare, cel târziu la data de
30.09.2008.

Documentele trimise anterior sunt incomplete şi neconcludente , motiv pentru care Instanţa
solicită probele menţionate mai sus.

Vă reamintim că neprezentarea documentelor solicitate, care reprezintă probe în dosarul cauzei,
duce la pierderea procesului de către unitatea de învăţământ, iar prejudiciile sunt imputabile conducerii
unităţii, secretarului şef şi contabilului şef.
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