INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢAN SĂLAJ
EPISCOPIA SĂLAJULUI
LICEUL ORTODOX „SF. NICOLAE” ZALĂU
STRADA CRIŞAN, NR. 15/A, TEL./FAX
0260610842
E-mail: seminarul.ortodox.zalau@gmail.com
Web: http://www.liceulortodoxzalau.ro/

MINISTERUL EDUCAȚIEI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERERE
pentru acordarea de rechizite
Către
Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău
Subsemnatul (a) __________________________, cu domiciliul ____________________________
____________________________, vă rog să-mi aprobaţi acordarea de rechizite şcolare pentru fiul/fiica
__________________________________, elev/ă în clasa a ________, la Liceul Ortodox “Sf. Nicolae”
Zalău. Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din următorii membrii:

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Calitatea (tata,
mama,frate,sora,etc.)

Vârsta

Ocupaţia (locul de muncă, elev,
student, şomer, fără ocupaţie)

La cerere anexez actele doveditoare necesare pentru dosarul de rechizite:


Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentan ți legali și pentru to ți copiii
aflați în componența și în întreținerea familiei;
 Adeverinţă venit cu privire la venitul net realizat pe luna iulie 2022, care să fie mai mic de 1275 lei/membru de
familie.
 Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 Adeverinţă privind terenurile aflate în proprietate (Primărie).
 Adeverinţă de la Administraţia Financiară că nu au venit
 Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri
 Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studen ți (daca este cazul primirii bursei
in luna iulie 2022);
La stabilirea venitului net se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei: indemnizaţie de şomaj,
alocaţia de stat pentru copii, alocaţia de întreţinere pentru copiii daţi în plasament familial, burse pentru elevi şi studenţi,
acordate în condiţiile legii, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter
permanent.
În componenţa familiei să fie inclus şi elevul pentru care s-a depus cererea!!!
NOTĂ: - pentru elev – adeverintă elev, pentru student – adeverinţă student, pentru şomer – cupon sau adeverinţă de la
şomaj

Dosarul se întocmeşte pentru fiecare elev în parte, conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 33/2001
DOSARELE SE PREDAU LA ÎNVĂŢĂTOR SAU DIRIGINTE PÂNĂ ÎN DATA DE 23.09.2022
NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!
Data,
______________

Semnătura,
_____________

