
Liceul Tehnologic„Domokos Kázmér „
Sovata

C E R E R E

Pentru acordarea rechizitelor gratuite pentru anul şcolar 
2018-2019

Conform O.U 33/2001 aprobat prin Legea nr. 126/2002

Subsemnatul(a)_____________________________________părintele(tutorele) 
elevului(ei)

___________________________________din clasa_______________vă rog să-mi 
   aprobaţi acordarea   de rechizite scolare in anul 2018-2019. 

             Menţionez  că în familie suntem _________ persoane şi venitul net realizat în 
luna iulie este de
____________________lei (conform adeverinţei ataşate)pe membru de familie.   

Sovata la___________________                                                   Semnătura, 
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Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer”
Sovata

A C T E N E C E S A R E
-pentru rechizite scolare

Depunerea cererilor se va face până la data de 24.09.2018  

1.- un dosar plic
2.- cerere adresata  conducerii scolii (cererea tip se găseşte la secretariat)  
3.- copie certificate de naştere a copiilor din familie 
4.-copie carte de identitate a părinţilor (buletin)                                                                             
5.-adeverinţă privind venitul  net  pt. luna iulie  2018 ( daca este şomer sau pensionar  copie 
după cupoanele  de pensie sau şomaj pe luna iulie 2018
6.-în cazul în care nu are venit ,adeverinţă de la Finanţe că nu are venit impozabil şi             
declaraţie  pe propria raspundere  privind faptul ca nu beneficiaza nici un venit  
7. -cupoanele privind alocatia copiilor- compensatiile suplimentare (luna iulie )

 8.-cei care primesc ajutor social –adeverinţă din care să rezulte suma pe care o primesc 
9.venitul net din luna iulie pe membru de familie sa nu depaseasca .....de lei
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