SCOALA GIMNAZIALA NR.24
DIRECTOR, ACORD CU AVIZUL C.A. AL UNITATII

NR. INREG.
/
SEMESTRUL II

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ (VENITURI MICI)
Doamnă Director,
I. Subsemnatul/-a
,
CNP
, posesor al CI/BI seria
, nr.
, eliberat de
Politia
, la data de
va rog, in calitate de parinte/tutore legal, sa acordati bursa socială
(venituri mici) copilului meu/copiilor mei, elevi ai Scolii Gimnaziale Nr. 24, sector 2, Bucuresti, dupa cum urmeaza:
Nr.
copil

Numele și prenumele elevului

Clasa

1
2
3
4
Vă rog să-mi aprobați acordarea unei/ unor burse sociale - venituri mici pentru elevul/ elevii menționați mai sus.
Precizez că am în întreținere un număr de .................................. copii.
Nu am realizat un venit mediu lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe
economie.
SURSE DE VENIT:
Total venituri din salarii
lei














Valoarea totala a alocatiilor de stat

lei

Valoare venituri agricole

lei

Total venituri din activitati independente

lei

Total venituri din alte surse

lei

Venit total al familiei

lei

Numărul de membri ai familiei

lei

Venitul minim net realizat/lună/membru familie

lei

Anexez următoarele acte necesare acordării bursei solicitate:
Carte de identitate (originale și copii xerox) pentru ambii părinți;
Certificat de naștere atât pentru elevul în cauză cât și pentru ceilalți copii aflați in întreținere (originale și copii);
Certificat căsătorie părinți/hotărâre divorț + hotărâre încredințare minor (originale și copii);
Adeverința de venit net de la locul de muncă al părinților (pe ultimele 12 luni), defalcat pe fiecare lună + valoarea tichetelor de
masă/cadou/vacanță, unde este cazul: 01.01.2021 – 31.12.2021 (original);
Cupoane pensie (original și copii), pe ultimele 12 luni, unde este cazul;
Adeverință șomaj, pe ultimele 12 luni, unde este cazul (original);
Adeverințe ajutor social, pe ultimele 12 luni, unde e cazul (original);
Taloane alocație (originale) pentru toți copiii aflați în întreținere, din luna noiembrie sau decembrie 2021;
Adeverință de venit (original) de la Administrația Financiară (ANAF), pe ultimele 12 luni/ (pentru ambii părinți);
NU SE ADMITE BON DE INREGISTRARE
Declarație notarială că nu au realizat venituri, pe ultimele 12 luni, și nu dețin în proprietate terenuri agricole cu o suprafață mai mare
de 20.000 m2 în zonele colinare și de șes și de 40.000 m2 în zonele montane (pt. cei care nu au serviciu);
Adeverințe frați/surori - care învață în altă școală/liceu/facultate-cursuri zi) cu mențiunea dacă au beneficiat de bursă pe ultimele 12
luni și care este suma încasată.
Extras cont Banca
Cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, confirm pe proprie raspundere ca toate informatiile
prezentate sunt corecte, complete si sustinute de acte autentice depuse.
Telefon părinte: ...........................................................................
Data: ....................................................
Dosarul cuprinde. ........... pagini.

Semnatura parinte,

