CERERE

Subsemnatul / a _________________________________________, domiciliat în
localitatea ________________, str.___________________, nr:____, bl.____, ap.____,
posesor al C.I. / B.I. ______________, eliberat de Poliţia ________________, la data de
_________________, nr.telefon: ______________________ , vă rog prin prezenta să-mi
acordaţi rechizite pentru fiul meu/ fiica mea __________________________________
_________________________________________________________, elev / ă în clasa
__________________________________,

din

cadrul

Şcolii

Gimnaziale

„Mihai

Eminescu” Năsăud.
Declar pe proprie răspundere că salariul brut pentru luna septembrie 2020 / membru
de familie este de _______ lei, iar în componenţa familiei suntem un număr de _____
membri.
ANEXEZ ALĂTURAT URMĂTOARELE ACTE DOVEDITOARE:
- Copii certificate de naştere pentru copiii aflaţi în întreţinere;
- Copii Acte de identitate soţ şi soţie;
- Copie certificat de căsătorie;
- Sentinţă de divorţ (unde este cazul);
- Adeverinţă salariu brut / luna septembrie 2020, atât pentru soţ cât şi pentru soţie;
- Declaraţie pe proprie răspundere soţ/soţie;
- Dosar plic;
- Adeverinţă de elev pentru elevii aflaţi la alte şcoli;
(Venit brut / membru de familie: 1.040 lei)

NĂSĂUD,

SEMNĂTURA,

ACTE NECESARE PENTRU
DOSARUL DE RECHIZITE:
- Copii certificate de naştere pentru copiii aflaţi în
întreţinere;
- Copii Acte de identitate soţ şi soţie;
- Copie certificat de căsătorie;
- Sentinţă de divorţ (unde este cazul);
- Adeverinţă salar net / luna septembrie 2020, atât
pentru soţ cât şi pentru soţie;
- Adeverinţă şomaj (dacă e cazul);
- Pentru persoanele fără nici un venit se va face o
declaraţie pe proprie răspundere, atât pentru soţ cât şi
pentru soţie (modelul se primeşte de la secretariat);
- Dosar plic;
- Adeverinţă de elev, pentru elevii aflaţi la alte şcoli;
- Venit brut / membru de familie: 1.040 lei

MODEL DE DECLARAŢIE PENTRU
PERSOANELE FĂRĂ NICI UN VENIT
(PENTRU DOSARUL DE RECHIZITE)

Subsemnatul_________________________________________,
domiciliat în localitatea __________________________________,
str.___________________, nr.____, bl.____, sc.____ , părinte al
elevului________________________________________, declar pe
propria răspundere că nu beneficiez de nici un venit.

Data,

Semnătura,

