ACTE NECESARE BANI DE LICEU

Cererea va fi însotită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului;
b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri
ai familiei;
c) acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmas al eroilor
revolutiei, bolnav de TBC si se află în evidenta dispensarului scolar, că suferă de: diabet, o
boală malignă, sindrom de malabsorbtie gravă, insuficientă renală cronică, astm bronsic,
epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,
că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face
de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonantei de urgentă
aGuvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale
de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete
sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;
d) acte doveditoare, în original, privind venitul BRUT membrilor familiei (pentru lunile
IUNIE, IULIE, AUGUST);pentru cei care nu au venituri declaratie in fata notarului ca nu
lucreaza.
e) ancheta sociala de la primarie
f) adeverintă eliberată de către unitatea scolară din care să rezulte media generală si numărul
de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului
financiar în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu".
g) Stagiu de cotizare de la Casa Judeteana de Pensii Bistrita pentru parinti si frati peste varsta
de 18 ani.
Documentele prevăzute la alin. a) si b) se vor depune în copie, cu conditia ca, la
depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.
Persoanele din cadrul unitătii de învătământ, desemnate să primească dosarele, vor
confrunta actele în original prevăzute la alin. a) si b) cu copiile, iar pe acestea din urmă vor
trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul,
cât si solicitantul.
MAXIM 500 LEI BRUT/LUNAR (IUNIE, IULIE, AUGUST)

TERMEN DE DEPUNERE 25.09.2019 LA DIRIGINTELE CLASEI

VA ROG NU DEPASITI TERMENUL

