MINISTERUL EDUCAȚIEI

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” – BACĂU
Se completează de către diriginte
Media obţinută la:
- promovarea an scolar 2020-2021 ______________
- purtare an scolar 2020-2021 __________________
Nume si prenume ___________________________
Semnătura ___________________

Nr. _________ / ________________

CERERE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ
VENITURI MICI
Subsemnatul (a), _________________________________, elev(18 ani)/părinte/tutore legal al elevului/elevei
___________________________________________, din clasa ___, domiciliat în localitatea __________,
strada ____________, nr. __, ap. __, județ _________, telefon ____________, prin prezenta, vă rog să îmi
aprobați cererea pentru obținerea bursei de ajutor social (venit mic) pe semestrul I, an școlar 2021-2022.
În anul școlar anterior media la purtare a fiul/ fiicei mele a fost 10.
Mentionez că familia este compusa din……..membri, iar venitul net lunar pe membru de familie este
de………….(maxim 50% din salariul minim net pe economie ( 693 lei)) si nu deţin terenuri agricole cu o
suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
Anexez:
• Adeverinte de la circa financiara sau Primarie (A.N.A.F.) cu veniturile impozabile din evidentele fiscale pe
ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului (se va solicita de la ANAF adeverinte pe 2020 si pe 2021) ;
• Adeverinte de salariu cu veniturile nete ale ambilor parinti pentru perioada adeverinte pe 2020 si pe 2021;
• Declaratie notariala prin care se specifica faptul ca in ultimele 12 luni nu s-a obtinut nici un venit
(adeverinte pe 2020 si pe 2021), (unde este cazul, pentru unul dintre parinti sau pentru ambii);
• Copii talon pensii (adeverinte pe 2020 si pe 2021), unde este cazul;
• Copii talon alocatii copii si/sau alocatii speciale;
• Copii certificate nastere copii aflati in intretinere;
• Adeverinta de la institutia de invatamant la care sunt studenti in situatia in care sunt frati/surori la o
facultate de stat, la buget;
• Copie dupa certificatul de divort din care sa rezulte pensia alimentara primita ( unde este cazul). Daca
parintele in grija caruia este copilul s-a recasatorit, se vor lua in calcul si veniturile parintelui vitreg;
• Copie certificat de nastere al elevului si copie CI elev(daca este cazul);
• Copii CI/BI parinti
• Extras de cont
Declar pe proprie răspundere că informatiile de mai sus si actele doveditoare anexate corespund realitătii și iau
la cunostintă că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează si voi suporta
consecințele în vigoare (fals si uz de fals).

Data

BACĂU - Calea Moldovei - 233

Semnătura părinte

Cod poștal – 600353, jud. BACĂU COD FISCAL - 19122190

