DECLARAŢIE
PE
PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a)____________________________________________________________,
dimiciliat(ă) în localitatea_____________________, str.__________________, nr.___________,
având actul de identitate seria______, nr._____________, eliberat de_____________________
la data de__________________, având CNP
, tatăl/mama
(tuturele) elevei/elevului/elevilor a/ale cărei cerere/cereri este/sunt ataşate prezentei
declaraţii, declar pe propria mea răspundere materială şi penală că suntem în
familie_________membrii şi realizăm următoarele venituri nete (aferente lunii iulie 2017):
I. Venituri nete
Ocupaţia
Venit net realizat (lei)*
1. Mama
2. Tata
II. Alocaţii de stat pentru copii
Numele copilului/elevului
Vârsta
Suma **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
III. Alte venituri **
Natura venitului
Suma*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total venituri_________lei
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această
declaraţie sunt corecte şi complete.

Semnătura,

___________________________
Azi:_____________________
* Pentru sumele indicate mai sus am ataşat la prezenta cerere, actele doveditoare (adeverinţă de venit net de la locul de
muncă pentru luna iulie 2017, cupon de pensie etc.)
** Se vor trece toate veniturile (şomaj, creanţe legale, convenţii civile, indemnizaţii cu carcater permanent, alocaţii
complementare, burse etc.)

EXTRAS

METODOLOGIE
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001
aprobată prin Legea nr. 126/2002, privind acordarea de rechizite şcolare
Art. 1 În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002, se acordă
rechizite şcolare elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor
al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din
salariul de bază minimbrut pe ţară.
Art. 2 În sensul prevederilor Art. 1, prin familie se înţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi în întreţinere, care locuiesc
şi gospodăresc împreună. Se asimilează termenului de familie şi persoana singură cu copii aflaţi în întreşinere, care
locuiesc şi gospodăresc împreună.
Art. 3 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 1, se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţiile de şomaj, creanţe
legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru
copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi, acordate
în condiţiile legii.
Art. 4 Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la
stabilirea venitului net lunar pe membru de familie sa iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale
sau industriale, produse de acestea.
Art. 5 Pentru a beneficia de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea
nr. 126/2002, părintele sau tutorele legal al elevului va depune, la unitatea şcolară la care înscris elevul, în termen de 5
zile de la data începerii anului şcolar, cererea însoţită de toate actele doveditoare privind venitul net lunar pe membru
de familie realizat în luna iulie a anului respectiv.
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