DOAMNA PRIMAR,

Subsemnatul (a) ________________________________________, cu domiciliul în
satul ______________________, str. ____________________, nr. _____, comuna Botești,
judeţul

Neamţ,

posesor

_______________________,

a

B.I.

(C.I.)

eliberat

de

seria

_____,

nr.

_____________,

____________________,

________________ în calitate de _____________________ al
_______________________________________

din

clasa

la

CNP

data

de

elevului (elevei)

a____-a

la

Şcoala

_______________________, solicit acordarea tichetului social pe suport electronic conform
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea
categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Menţionez că familia este compusă din _______ membri şi nu realizez un venit pe
membru de familie mai mare de 284 lei, conform prevederilor art.2, lit.(j) din OUG
nr.133/2020.
Anexez cererii, următoarele acte doveditoare:
□ Buletinul de identitate/ C.I.;
□ Certificatele de naștere a tuturor membrilor de familie;
□ Certificat de casatorie/ divorţ, deces (după caz);
□ Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a
adopţiei, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial
al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de
urgenţă/ Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/ curatelei sau, după caz, dispoziţia
autorităţii tutelare, potrivit legii dacă este cazul;
□ Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna iulie a anului 2020
(adeverința de salariat);
□ Cupon alocatie de stat pentru copii, alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor social,
indemnizaţie pentru persoană cu handicap, pensie, şomaj, indemnizaţie pentru creşterea
copilului, stimulent de inserţie, sprijin lunar pentru persoana cu handicap;
□ Adeverinţă de la primărie dupa Registrul Agricol;
□ Certificat fiscal de la Primarie
□ Adeverință de elev pentru copiii aflaţi în întreținere și care urmează o formă de învațământ
– cursuri de zi, potrivit legii;
● Elevii care au părinți plecați în străinătate, nu beneficiază de tichet social pe suport
electronic, dacă nu fac dovada că nu realizează venituri.
ESTE LUAT ÎN CALCUL VENITUL REALIZAT ÎN LUNA IULIE 2020
Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal declar pe propria raspundere
că nu am alte venituri în afara celor specificate mai sus şi sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în declarații declar ca datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.
DATA,

SEMNÃTURA,

DOAMNEI PRIMAR AL COMUNEI BOTEȘTI, JUDEŢUL NEAMŢ

DOAMNA PRIMAR,

Subsemnatul (a) ________________________________________, cu domiciliul în
satul ______________________, str. ____________________, nr. _____, comuna Botești,
judeţul

Neamţ,

posesor

_______________________,

a

B.I.

(C.I.)

eliberat

de

seria

_____,

nr.

_____________,

____________________,

________________ în calitate de _____________________ al
_______________________________________

din

clasa

la

CNP

data

de

elevului (elevei)

a____-a

la

Şcoala

_______________________, solicit acordarea tichetului social pe suport electronic conform
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea
categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Menţionez că familia este compusă din _______ membri şi nu realizez un venit pe
membru de familie mai mare de 1115 lei, conform prevederilor art.2, lit.(k) din OUG
nr.133/2020.
Anexez cererii, următoarele acte doveditoare:
□ Buletinul de identitate/ C.I.;
□ Certificatele de naștere a tuturor membrilor de familie;
□ Certificat de casatorie/ divorţ, deces (după caz);
□ Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a
adopţiei, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial
al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de
urgenţă/ Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/ curatelei sau, după caz, dispoziţia
autorităţii tutelare, potrivit legii dacă este cazul;
□ Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna iulie a anului 2020
(adeverința de salariat);
□ Cupon alocatie de stat pentru copii, alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor social,
indemnizaţie pentru persoană cu handicap, pensie, şomaj, indemnizaţie pentru creşterea
copilului, stimulent de inserţie, sprijin lunar pentru persoana cu handicap;
□ Adeverinţă de la primărie dupa Registrul Agricol;
□ Certificat fiscal de la Primarie
□ Adeverință de elev pentru copiii aflaţi în întreținere și care urmează o formă de învațământ
– cursuri de zi, potrivit legii;
● Elevii care au părinți plecați în străinătate, nu beneficiază de tichet social pe suport
electronic, dacă nu fac dovada că nu realizează venituri.
ESTE LUAT ÎN CALCUL VENITUL REALIZAT ÎN LUNA IULIE 2020
Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal declar pe propria raspundere
că nu am alte venituri în afara celor specificate mai sus şi sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în declarații declar ca datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.
DATA,

SEMNÃTURA,

DOAMNEI PRIMAR AL COMUNEI BOTEȘTI, JUDEŢUL NEAMŢ

