Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”

Aprobat,

Strada Ciocârliei, nr. 4, loc. Aleșd

Director,

Nr. ………/……………..
Doamnă Director,
Subsemnatul (a) …………………………………………………………, părinte/tutore al elevului (ei)
………………………………………………, din clasa a ………, vă rog să aprobați acordarea bursei de studiu,
pentru anul școlar 2022-2023.
Media generală în anul școlar 2021-2022, a fost ……………
Număr absențe nomotivate în anul școlar 2021-2022, a fost ……………
Declar pe propria răspundere că toate informațiile și actele doveditoare anexate corespund realității și iau
la cunoștință că în caz contrar voi pierde dreptul la bursă pe toată perioada care urmează și voi suporta consecințele
în vigoare (fals și uz de fals).
-

-

Data:

Anexez prezentei cereri:
Copie după certificatul de naștere/carte de identitate a tuturor copiilor aflați în întreținere
Copie după cupoanele sau extras de cont, privind alocația de stat pentru perioada 01.06.- 31.08.2022
Copie după cupoanele de alocație suplimentară sau extras de cont, pentru perioada 01.06.31.08.2022
Copie: buletin/carte identitate/certificat de naștere, certificat de căsătorie, al părinților
Adeverință cu salariul net pe perioada 01.06.- 31.08.2022, pentru membri familiei care sunt angajați
Adeverință cu alte venituri (după caz) de la administrația financiară pentru anul fiscal 2022 (părinți și
membri familiei peste 18 ani)
Adeverință că nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20000 mp, în zonele colinare și de
șes, și de 40000 mp în zonele montane, și că a/nu a beneficiat de venituri agricole pentru perioada 01.06.31.08.2022
Copie după cupoanele de pensie sau extras de cont pe perioada 01.06.- 31.08.2022, pentru membri
familiei care sunt pensionați.
Copie după cupoanele de pensie alimentară sau extras de cont pe perioada 01.06.- 31.08.2022, în
cazul în care părinții sunt despărțiți
Hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului
Adeverință de la școală, care să ateste faptul că, elevul nu a acumulat un număr mai mare de 20 absențe
nemotivate, în anul școlar anterior.
Copie foaie matricolă, pentru elevii de clasa a V-a, de la școala de proveniență
Adeverință, pentru elevii clasei a IX-a, cu media de admitere în învățământul liceal sau profesional
În cazul copiilor orfani, copie certificat de deces al părintelui și cupon sau extras de cont pentru pensia
de urmaș
Cont IBAN pe numele elevului bursier.

Semnătură părinte/tutore/elev major
……………………

Doamnei Director a Colegiului Tehnic “Alexandru Roman”

