Nr. ____________________

CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea sprijinului educațional sub forma de tichete sociale pe suport
electronic, conform OUG 133/2020
Cap. 1. Date despre solicitant (părinte 1):
Subsemnatul

(a)

__________________________________,

CNP______________________,

identificat cu CI, seria _______, nr. ____________, domiciliat (ă) în orașul Vicovu de Sus, str.
_____________________, nr. ______, jud. Suceava, nr. tel. _____________, ocupația __________.
Venituri realizate în luna iulie 2021: ________________.
Cap 2. Date despre partenerul solicitantului (părinte 2):
Nune și prenume __________________________________, CNP ______________________,
identificat cu CI, seria _______, nr. ____________, domiciliat (ă) în orașul Vicovu de Suss, str.
___________________________, nr. ______, jud. Suceava, nr. tel. __________________.
Venituri realizate în luna iulie 2021: ________________.
Cap 3. Date despre elev / elevii pentru care se solicita sprijinul :
NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME

CNP

Nivel
Venituri realizate
Preșcolar/primar/gimnazial în luna iulie 2021

Cap. 4 Date despre ceilalți membrii ai familiei:
NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME

CNP

OCUPAȚIA

Venituri realizate în lun
iulie 2021

Venituri TOTALE realizate în luna iulie 2021: ___________, nr. membri de fam. _________,
venit/membru de fam. _____________

Veniturile care se au in vedere sunt: salarii, șomaj, venituri obținute din străinatate, pensie,
ajutor bănesc handicap, indemnizație creștere copil, stimulent de inserție, supliment, alocație de stat
pentru copii, alocație de întreținere, venituri din chirii, subvenții agricultură, depozite bancare,
alocație lunară de plasament, indemnizații de insoțitori pentru bolnavii cu încadrare în gradul de
handicap Grav și alte venituri cu excepția celor care provin din ASF și VMG.
Menționăm că la calculul venitului net total, trebuie luate în calcul veniturile tuturor
membrilor familiei, care au domiciliul legal identic cu cel al solicitantului și sunt înscriși în
Registrul Agricol al orașului Vicovu de Sus.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin
prezenta, pe propria răspundere, că am declarat în prezenta cerere toate veniturile realizate de
familia mea.

Codul penal, art. 292 : Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de
stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută
servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
Art. 145. - Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice,
instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea
bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit
legii, sunt de interes public.
Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Școala Gimnazială Nr.1 Vicovu de Sus să
folosească datele de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie, numai pentru
întocmirea documentelor privind ACORDAREA SPRIJINULUI EDUCAȚIONAL conform
OUG 133/2020 .

Data: _______________

Semnătura:__________________

