
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN DOLJ
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "$TEFAN VELOVAN"

Strada AMARADIA Nr. 72 , CRAIOVA; Telefon :025U552663:
Fax : 02511553381; Email: velovancv2004 @yahoo.com

Doamna Director,

Subsemnatul(a)
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venituri maxim 762lei net pe membru de familie.

venitul lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni este de

Aprobat
Director,

pdrinte al elevului/elevei

sd aprobafi acordarea

incadr[m la categoria

...............Iei.

Numar absente nemotivate / in anul scolar 2021 - 2022 a fost

Declar pe propria r[spundere cI qtiu care sunt criteriile de acordare a burselor qi cd am
fbcut aceastd opliune in cunoqtinf d de cauzd,, de asemenea, qtiu cd pot cumula acest tip de
bursd cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Data: Semndturd pdrinte,

S emndturd diriginte/invdldtor

Anexez cererii urmltoarele documente:

- copie dup[ certificatul de naqtere/carte identitate a tuturor copiilor afla{i in lntretinere;
- copie: buletin/carte de identitate, certificat de clsf,torie, certificatnagtere al pf,rinlilor;
- hotararea de divo( sau de incredinlare a copilului;
- adeverinla de elev pentru frati;
-copie dupd cupoanele privind alocalia de stat pentru perioada0l.09.202l -31.08.2022
- copie dupS cupoanele de alocalie suplimentard,perioada0l.0g.202l - 31.08.2022 (dacf, este cazul);
- adeverinla cu salariu ne! pe perioada 01.09.2021-31.08.2022. pentru membrii familiei care sunt angaja{i;

- declara{ie notarialE in cazul in care nu sunt angajati din care sa rezulte ca nu a avut venituri pentru peiioada
01 ,09.2021 - 31.08.2022;

- adeverin{a de la administratia financiarI pentru anul:2021;
- adeverinta de la primarie cu veniturile agricole si suma pentru perioada 01.09.2021 -31.08.2022;- copie dupd cupoanele de pensie pe perioada Ol.O9.2O2l -31.08.2022 pentru memUili familiei care sunt
pensionali / sau adeverinfa de la casa de pensii (dac[ este cazul);
- copie duptr cupoanele de pensie alimentard pe perioada 01.09.2021-31.08.2022, in cazul in care p6rinlii sunt
desp6(i{i / sau adeverin!f,;
- extras de cont pe numele elevului bursier;

Domnului Director al CNP $tefan Velovan Craiova
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Nr. ........../....... /


