DOSARUL PENTRU “BANI DE LICEU” 2014-2015
trebuie să conțină:
1. Cerere TIP completată de elevi (se obţine de la secretariat şi diriginţi);
2. Copie a actului de identitate a elevului;
3. Copii ale certificatelor de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi
membri ai familiei (mama / tata / frați / surori ce figurează cu domiciliul la aceaeași
adresă);
4. Certificatul de căsătorie /divorţ sau deces al părinţilor;
5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute pe ultimele 3 luni (IUNIEIULIE-AUGUST 2014) sau
6. Declaraţie pe proprie răspundere în faţa notarului că nu realizează venituri;
7. Adeverinţă cu media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar 20132014 (pentru clasa a IX-a elevii aduc adeverința de la unitatea scolară unde au terminat
clasa a VIII-a );
8. Anchetă socială (de la primărie);
9. Veniturile impozabile / adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează
sau nu în proprietate cu teren agricol sau animale (de la primărie);
10.Declaraţie de la fisc pentru ambii parinți că nu au alte venituri;
Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii:
- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ;
- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile;
- elevul a obţinut sub nota 7 la purtare;
- elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

VENITUL MEDIU BRUT pe membru de familie este 150 RON
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate veniturile
cu caracter permanent (salariile, veniturile din activități independente, pensia alimentară,
pensia, pensia de urmaș, chiriile, dividendele, alocația de plasament, tichetele de masă
și tichetele cadou), cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu
mulţi copii, ajutorul de șomaj, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare
cu caracter social acordate elevilor;

