LICEUL DE ARTE “CORNELIU BABA” BISTRIŢA

BURSE DE AJUTOR SOCIAL – SEMESTRUL II
Art. 13.
c) Bursele de ajutor social se acordă elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat
următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de
50% din salariul minim net pe economie (850 lei)
2. 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.
Art. 15. – (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte
doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu
caracter permanent realizate de membrii familiei,

ACTE NECESARE:
1. Cerere tip – de la secretariat;
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de
identitate);
4. Adeverinţă în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde
e cazul) pe ultimele 12 luni: FEBRUARIE 2013 – IANUARIE 2014 (inclusiv valoarea tichetelor
de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de
venit;
5. Adeverinţă de la primărie că familia nu deţine 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.
6. Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2013);
7. DECLARAŢIE NOTARIALĂ (pentru persoanele din familie care nu au realizat venit);
8. Adeverinţă de la şcoală pentru elevi sau studenţi ;
9. OPIS DOSAR

BURSE MEDICALE: ACTE NECESARE
- certificatul medical eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie / medicul de
la cabinetul şcolar.
- ancheta sociala
- OPIS DOSAR

BURSE ORFAN: ACTE NECESARE
-

Cerere tip
Copie certificat deces
Copie după actul de identitate
OPIS DOSAR

Perioada de depunere a actelor doveditoare
este 19 - 28 februarie 2014;
DOSARELE SE DEPUN LA DIRIGINŢI

LICEUL DE ARTE “CORNELIU BABA” BISTRIŢA

COMPLETĂRI BURSE SEMESTRUL II !
SE CONSIDERĂ VENITURI ŞI BURSA ”BANI DE LICEU” , PRECUM ŞI
BURSELE DE STUDIU, AJUTOR SOCIAL, MERIT SAU PERFORMANŢĂ, PRIMITE DE
ELEV SAU FRAŢII ACESTUIA ELEVI / STUDENŢI, ÎN SEMESTRUL I.
În acest sens, părintele elevului care solicită bursă de studiu sau de ajutor social pe semestrul
II, să dea o declaraţie pe propria răspundere, după modelul următor:

Subsemnatul, Popescu Ioan, părinte al elevului Popescu Ilie din clasa a X-a E, declar pe
propria-mi răspundere că, copiii mei elevi de liceu / studenţi, au primit pe semestrul I, an şcolar
2013-2014, următoarele burse:
1. Popescu Ilie – elev la C.N.L.R – bursă de studiu: 50 lei/lună, Bani de liceu: 180 lei/lună;
2. Popescu Dan – elev la LPS – bursă de merit: 85 lei/lună, Bani de liceu: 180 lei/lună;
3. Popescu Constantin – Gimn. 1– nu a primit nici un fel de bursă;
4. Popescu Bianca – studentă la Universitatea din Timişoara – bursă de studiu: 200 lei/lună;

Data:

Semnătura:

