LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
Calea Rahovei, Nr.311, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059
E-mail : ltdbolintineanu@gmail.com

nr........../...................
Domnul Director,
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,
Sectorul ___strada______________, nr. ____, telefon ..................................CNP..................................
posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de
__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________
CNP .............................................................născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ________
la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea
Bursei sociale de venit mic în anul şcolar 2022-2023.
Mentionez ca:
1. Familia mea se compune din..........membrii
2. In anul scoalar 2021-2022 a PROMOVAT .
SEMNATURA DIRIGINTE......................................
Anexez la cerere următoarele documente pentru susţinerea cererii mele:
1) copie certificat de naștere al elevului;
2) copii ale buletinelor/ cartilor de identitate ale parintilor;
3) copii ale certificatelor de nastere şi ale buletinelor/ cartilor de identitate (daca este cazul), ale
celorlalti membri ai familiei, aflati în întretinerea parintilor;
4) declaratii pe propria raspundere ale parintilor, data la notar pentru copii minori aflati în întretinerea
familiei, care nu urmeaza o forma de învăţământ şi nici nu obtin venituri proprii;nu obtin
veniturile nete din activitati de exploatare a proprietatilor personale ale elevului şi ale familiei:
terenuri agricole, paduri, chirii, etc si daca beneficiaza sau nu de alocatie complementara
5) adeverinte/cupon privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
6) documente justificative privind veniturile parintilor, dupa caz:
a) adeverinta de venit net pe ultimile 12 luni pentru ambii părinți de la locul de muncă
b) declaratie notariala petru parintii care nu sunt incadrati cu contract individual de munca, din
care sa reiasa faptul ca nu realizeaza niciun venit
c) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura
acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
d) adeverinta de somaj;
e) cupon/extras cont alocatie copii si / alocatie suplimentara
7) copie a hotarârii judecatoresti, în cazul în care parintii sunt divortati, se completeaza cu
adeverinta/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru elev şi fratii acestuia;
8) documente jutificative de la Administratia Financiara ( ANAF) privind veniturile nete obtinute pe
ultimele 12 luni: septembrie 2021-august 2022)
9) extras de cont

DATA_______________

\

Numele şi prenumele solicitantului
Semnatura
Telefon solicitant

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
Calea Rahovei, Nr.311, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059
E-mail : ltdbolintineanu@gmail.com

nr........../...................
Domnul Director,
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,
Sectorul ___strada______________, nr. ____, telefon ..........................având CNP............................................
posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de
__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________
CNP .................................................. născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa a ____ la Liceul
Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursei de studiu
în anul şcolar 2022-2023.
Mentionez ca:
1. Familia mea se compune din..........membrii
2. In anul scolar 2021-2022 a obtinut media generala _______si un numar de ................. absente nemotivate.
SEMNATURA DIRIGINTE......................................
Anexez la cerere următoarele documente pentru susţinerea cererii mele:
1)
copie certificat de naștere al elevului;
2)
copii ale buletinelor/ cartilor de identitate ale parintilor;
3)
copii ale certificatelor de nastere şi ale buletinelor/ cartilor de identitate (daca este cazul), ale
celorlalti membri ai familiei, aflati în întretinerea parintilor;
4)
declaratii pe propria raspundere ale parintilor, data la notar pentru copii minori aflati în întretinerea
familiei, care nu urmeaza o forma de învăţământ şi nici nu obtin venituri proprii;nu obtin veniturile
nete din activitati de exploatare a proprietatilor personale ale elevului şi ale familiei: terenuri
agricole, paduri, chirii, etc, nu primeste alocatie complementara si unde este cazul ca este parinte
unic intretinator
5)
adeverinte/cupon privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
6)
documente justificative privind veniturile parintilor, dupa caz:
a)
adeverinta de venit net pe ultimile 3 luni pentru ambii părinți de la locul de muncă
b)
declaratie notariala petru parintii care nu sunt incadrati cu contract individual de munca, din
care sa reiasa faptul ca nu realizeaza niciun venit
c)
cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura
acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
d)
adeverinta de somaj;
e)
cupon/extras cont alocatie copii si / alocatie suplimentara
7)
copie a hotarârii judecatoresti, în cazul în care parintii sunt divortati, se completeaza cu adeverinta/
cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru elev şi fratii acestuia;
8)
documente jutificative de la Administratia Financiara ( ANAF) privind veniturile nete obtinute din
activitati autorizate pe ultimele 3 luni( iunie-august 2022)
9)
extras de cont

DATA_______________

Numele şi prenumele solicitantului
Semnatura
Telefon solicitant

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
Calea Rahovei, Nr.311, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059
E-mail : ltdbolintineanu@gmail.com

nr........../...................
Domnul Director,
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,
Sectorul ___strada______________, nr. ____, având CNP................................................................
posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de
__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________
născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ________ la

CNP

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu ,înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursei1
de orfan în anul şcolar 2022-2023.
Mentionez ca:
1. In anul scolar 2021-2022 elevul a PROMOVAT .
Semnatura diriginte......................................

Anexez la cerere următoarele documente pentru susţinerea cererii mele:
1)
2)
3)
4)

copie certificat de naștere al elevului;
copie a buletinului/ cartii de identitate a parintelui ( dacă e cazul );
copii ale certificatelor de deces
extras de cont

DATA_______________

Numele şi prenumele solicitantului
Semnatura
Telefon solicitant

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
Calea Rahovei, Nr.311, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059
E-mail : ltdbolintineanu@gmail.com

nr........../...................

Domnul Director,
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,
Sectorul ___strada______________, nr. ____, telefon ..........................având CNP............................................
posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de
__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________
CNP .................................................. născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa a
a la Liceul
Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursa copil
crescut de un singur parinte în anul şcolar 2022-2023.
Mentionez ca:
1. In anul scolar 2021-2022 elevul a PROMOVAT .

Semnatura învățător /diriginte......................................

Atasez urmatoarele documente
1) Copie CN elev
2) Copie Ci/ Bi parinte /tutore
3) Declaratie la notar ca este unic intretinator: se află în una dintre următoarele situaţii:
a. nu exista tatal biologic, fapt dovedit prin certificatul de nastere
b. al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau
execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor
4) Copie hotarare judecatoreasca de arestare/ detentie pt al doilea parinte/decadere din drepturi
5) extras de cont elev sau parinte, insotit, obligatoriu, de copia cartii de identitate a titularului

DATA_______________

Numele şi prenumele solicitantului
Semnatura
Telefon solicitant

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
Calea Rahovei, Nr.311, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059
E-mail : ltdbolintineanu@gmail.com

nr........../...................
Domnul Director,
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,
Sectorul ___strada______________, nr. ____, telefon ..........................având CNP............................................
posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de
__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________
CNP .................................................. născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa a

a la Liceul

Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursa copil
abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție social în anul şcolar 20222023.
Mentionez ca:
1. In anul scolar 2021-2022 elevul a PROMOVAT .

Semnatura învățător /diriginte......................................

Atasez urmatoarele documente
- Copie CN elev
- Copie Ci/ Bi parinte /tutore reprezentant legal
- Hotarare judecatoresca de instituire a masurii de protectie asupra copilului
- Extras de cont

DATA_______________

Numele şi prenumele solicitantului
Semnatura
Telefon solicitant

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
Calea Rahovei, Nr.311, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059
E-mail : ltdbolintineanu@gmail.com

nr........../...................
Domnul Director,
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,
Sect ___strada______________, nr. ____, tel................................având CNP ...........................................
posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de
__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________
născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ________ la

CNP

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursei2
sociale medicala în anul şcolar 2022-2023.
Mentionez ca:
1. In anul scolar 2021-2022 elevul a promovat .

Semnatura învățător /diriginte......................................

Anexez la prezenta cerere:
1. Copie CN elev
2. Copie Ci/ Bi parinte /tutore
3. Certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la
cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de
venitul net lunar al familiei.
4. extras de cont

DATA_______________

Numele şi prenumele solicitantului
Semnatura
Telefon solicitant

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU”
Calea Rahovei, Nr.311, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059
E-mail : ltdbolintineanu@gmail.com

nr........../...................
Domnul Director,
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în loc.____________,
Sect ___strada______________, nr. ____, tel................................având CNP ...........................................
posesor(e) al actului de indentitate seria_____, nr.________eliberat de___________________ la data de
__________, în calitate de reprezentant legal al elevului/ei_____________________________________
născut(ă) la data de_____________, elev(ă) în clasa ________ la

CNP

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înaintez spre aprobare şi verificare dosarul pentru obţinerea Bursei3
sociale – rural în anul şcolar 2022-2023.
Mentionez ca:
1. In anul scolar 2021-2022 elevul a promovat .

Semnatura învățător /diriginte......................................

Anexez la prezenta cerere:
1. Copie CN, CI elev
2. Copie Ci/ Bi parinte /tutore
3. Adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa reiasa ca nu exista liceu in localitatea de domiciliu
4. extras de cont

DATA_______________

Numele şi prenumele solicitantului
Semnatura
Telefon solicitant

