
ELEVII VOR TRANSMITE DOCUMENTELE  necesare dosarului, până la data de 25 .09.a.c. 

scanate pe adresa: aurica.luchian@cneminescu.ro 
 

ACTE  NECESARE   
 Pentru întocmirea dosarului BANI DE LICEU,  anul  școlar  2020/2021 

 

1. Cererea - care se găsește în anexă, completată cu toate datelele. Elevii care nu au 

studiat la colegiul nostru în anul anterior (2019-2020) , vor anexa o adeverință în 

care să se menționeze numărul de absențe nemotivate, eliberată de unitatea de 

proveniență. 

 2. Adeverință cu  venitul brut al părinților și al membrilor din familie pentru 

lunile: iunie, iulie și august 2020 (adeverintele în care nu este precizat venitul brut 

nu sunt valabile) şi cupoanele de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaş scanate 

pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor 

majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu părinţii, acolo unde este cazul; 

3. Certificat - emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a 
primăriilor, din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa 
primăriei cu bunuri impozabile; 
4. Adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în  
proprietate cu teren agricol și valoarea impozabilă, aceasta se eliberează de către 
primăriile de domiciliu; 
5. Cărţile de identitate ale părinţilor/tutorilor; 
6. Cărţile de identitate/certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea 
părinţilor / tutorilor; 
7. Adeverinţă de elev/student pentru fraţii care sunt elevi sau studenți; 
8. Dacă este cazul - hotărârea de divorţ din care să reiasă custodia elevului şi 
cuantumul pensiei alimentare - se va scana cuponul/extras; 
9. Pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează nici un fel de 
venit lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere notarială, din 
care să reiasă că nu realizează venituri (inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc 
împreună și nu sunt elevi sau studenţi sau nu realizează venituri cu caracter permanent; 
10. In cazul copiilor  adoptaţi, crescuți de tutori legali este necesar actul prin care se 
precizează tutorele elevului; 
11.  Acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este cazul), 
Pentru elevii orfani vor anexa certificatul de deces al părintelui; 
12. Ancheta socială – depun doar elevii care nu locuiesc în Mun.Suceava, aceasta se poate 
depune până pe data de -14 octombrie a.c. Aceasta se întocmește de Primăria unde locuiește 
elevul, conform modelului anexat. 

Pentru elevii care au domiciliul în Municipiul Suceava, Ancheta socială,  se întocmește la cererea 
Colegiului  nostru - se desfășoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, și prin Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1010/2006. 

14. COD IBAN - SCANAT privind contul bancar al elevului deschis la B.R.D. Ag.Mărășești sau B.C.R. 
Curtea Domnească. 
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