
 

Liceul Teoretic Lucian Blaga
Str. Aleea Posada  nr. 1, Oradea
 Bihor

Nr……./………………………

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul (a) ………………..…………………………………………… domiciliat(ă) în

…………….…,strada …………………………….. nr. ……. bl. ……, sc.……, et. ….., ap. …,

sector/judeţ …………….…….,telefon ………………………………….., în calitate de părinte/

tutore/reprezentant legal al elevului (ei)…………………………………………..........… din clasa

…………, de la Liceul Teoretic Lucian Blaga , vă rog să aprobaţi acordarea bursei de studiu conform

art. 10, alin. 1) din OME 5870/2021 privind  aprobarea  criteriilor  generale  de  acordare a burselor

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pe semestrul II al anului şcolar 2021 - 2022.

Menţionez că numărul membrilor de familie este …………, conform documentelor din dosar

(copie CI/BI părinţi, copie certificiat naştere copii).

Anexez prezentei următoarele:

-

-

-

-

-

Copie certificat naștere elev;

Copie CI elev;

Copie CI părinți;

Copie certificat de divorț (dacă este cazul);

Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe

2

-

-De la Circa Financiară adeverință de venit pentru anul 2021

Taloane de alocație sau extras de cont bancar-
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ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului ( OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021, 
inclusiv alocatia  suplimentară pentru copii (dacă este cazul);

Ex: Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 3 luni (OCTOMBRIE, 
NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021- de la ambi parinti

                  -Declarație notarială din care reiese că în lunile OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE

                   2021 părintele/părinții care nu lucrează nu au realizat niciun venit;



 

- Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile

             care au peste 18 ani;

- Adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni (OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 
2021) pentru fratele/sora care lucrează și de la Circa Financiară adeverință de venit pentru 
anul 2021.

             -Extras cont bancar(Banca Transilvania sau Banca Comercială Română).

Data …………………….. Semnătura ……………………

                           Doamnei Director al Liceului Teoretic Lucian Blaga
_______________________________________________________________________

Se completează de către diriginte

-nota la purtare la sfârșitul anului şcolar 2020 - 2021 …………..
-media generală la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 ……………
-media generela semestrul I an scolar 2021-2022 ………………………
-nr. absente nemotivate semestrul I an scolar 2021-2022 ……………

Diriginte:

Nume şi prenume ………………………………

Semnătura ………………………….



 

Nota la purtare în anul şcolar 2020 – 2021 …………………..……
Media an școlar 2020-2021 ............................ (pt elevii claselor VI-VIII i X-XII)ș

…………………………………….
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Diriginte,
(nume şi prenume, semnătură)


