
 

                                                                     Nr. ........./................                  Aprobat 

                                                                                                                           Director, 

                                                                                                                                 prof. Stănescu Mihai 
 

 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

Subsemnatul (a) _________________________________________, domiciliat (ă) în localitatea __________ 

_______________ str. _____________________judeţul______________, posesor / posesoare al /a CI seria ____, 

nr. __________, eliberat de _________________, la data de ___________, părinte al elevului (ei) 

_________________________, înscris(ă) în clasa a ____, an şcolar ____________, vă rog să-mi aprobați 

acordarea bursei de ajutor social pentru venituri mici, conform  OME nr. 5379/07.09.2022, în anul şcolar 

____________. Menționez că familia este formată din_______ membri.  

Atașez prezentei: 

- Copie certificat naștere / CI elev , frati si surori care traiesc in familie și CI părinți;  
- Copie certificat de divorț (dacă este cazul);  
- adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) – de la 

ambii părinți ;  
- alocația complementară pentru copil/copii (dacă este cazul);  
- pentru părinte/ părinți care nu lucrează declarație notarială din care reiese  că în ultimele 12 luni 

(septembrie 2021-august 2022)  nu a/au realizat niciun venit;  

- adeverință de la Primărie din care reiese că părintele nu deține terenuri agricole cu o  suprafață mai mare de 
20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – pentru ambii părinți;  

- adeverințe de venit (ambii părinți) la Circa Financiară din care să reiasă că părintele respectiv nu a obținut 
venituri impozabile;  

- adeverință frați/surori de la școala/universitate pentru  frații/surorile care au peste 18 ani;  
- Taloane de alocație (pentru elev și pentru frații acestuia) sau extras de cont bancar cu  valoarea alocației din 

ultimele 12 luni;  

- pentrufratele/sora elevului, dacă lucrează adeverință cu salariul net pe  ultimele 12 luni  

( septembrie 2021 – august 2022)  , adeverințe de venit de la Circa Financiară din care reiese că fratele/sora 
nu are venituri impozabile, iar de la Primărie adeverință din care să reiasă că fratele/sora nu deține terenuri 
în folosință;  

- Extras de cont cu codul IBAN 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în cartea de identitate ṣi cele din 

extrasul de cont, pentru  efectuării plăţii  bursei ṣcolare. 

 

Data________________                      Semnătura__________________________ 

 

Domnului Director al Școlii Gimnaziale Maxenu 

 


