Aviz Facultate de Matematicd gi Informatic6
Comisia de acordare a burselor

CERERE DE BURSA SOCIALA
(studenli care provin din familii ale ciror venituri Iunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici
dec6t I162

Citre Decanatul Facultltii

leiflunl)

de Matematic[

;i Informatici,

Subsemnatul

programul de studii

student al Facultatii de Matematicd qi lnformaticd, Domeniul

__, numar de telefon
in semestrul ll - an universitar 2018-2019
anul

prin prezenta, vd rog s6-mi aprobaJi obJinerea bursei sociale
Menlionez in semestrul anterior am realizat un numdr de

_

credite / am oblinut media

_.

Anexez alAturat urmatoarele documente:
! Declaralie pe proprie rlspundere cd nu am alte venituri decdt cele declarate
- Copie a buletinului / cd(ii de identitate
tl Copii ale buletinelor / c64ilor de identitate pirinlilor
t, Copii ale certificatelor de nattere qi / sau buletinelor / cd(ilor de identitate ale celorlal{i membri ai familiei.
aflati in intrelinerea pdrinlilor
t! Adeverinle de elev sau student pentru membrii familiei care urmeaza o formA de invAlamant
i J Declaralii pe proprie rispundere (notarialI sau la Primdria de pe raza localit5lii de domiciliu) ale unuia dintre
pdrinli, pentru copiii minori afla1i in intrelinere, care nu urmeazd o formd de invalamAnt qi nici nu oblin venituri

proprii

!
-

Adeverinle privind cuantumul alocaliei primite pentru copiii minori cu probleme medicale
Declaralie pe proprie rdspundere (notarial6 sau la himiria de pe raza localit5lii de domiciliu) datd de fiecare
pirinte din care se reiasA cA nu obline nici un fel de venit
ll Copie dupd certificatul de deces, in cazul studenlilor oriani de un p6rinte
, . Adeverinle / cupoane de pensii privind cuantumul pensiei de urmaf, octombrie, noiembrie, decembrie 201 8.
il Copie a ho6rarii judecatoreqti, in cazul in care pirinlii sunt divorfali.
tl Adeverinle / cupoane de pensii privind cuantumul pensiei alimentare, pe octombrie, noiembrie, decembrie
2018.
Documente justificative privind veniturile oroprii:
Adeverin(d de gomal
Adeverinle de salariu net pe octombrie, noiembrie, decembrie 2018.

tl
o
o
o

Adeverintl de Ia Primiria

privind veniturile nete oblinute din activitdti

de

exploatare a proprietetilor personale (terenuri agricole, pdduri, chirii, etc)
Documente justificative de la Administralia Financiari privind veniturile nete oblinute din activitdfi autorizate

o

(chirii, PFA, asocialii familiale, societali comerciale)
I Documente justificative p rivind veniturile pirintilor:

o
o
o

Adeverinld de qomaj
Adeverinla de salariu net, pe octombrie, noiembrie, decembrie 2018
AdeverinJd de la Primdria
privind veniturile nete obtinute din activitAtri de
exploatare a proprietAlilor personale (terenuri agricole, piduri, chirii, etc)
o Documente justificative de la Administra(ia Financiar6 privind veniturile nete oblinute din activitali aurorizare
(chirii, PFA, asocia(ii familiale, societdli comerciale)
Timigoara.

Nume gi prenume

Semndtura

Domeniul
Programul de studii
Anul de studiu
Numdrul de credite realizate in anul/semestrul precedent

DECLARATIE DE VENITURI
Pentru determinarea veniturilor in vederea oblinerii bursei sociale, declar toate veniturile oblinute in familie

A VENITURI REALIZATE
Nr. crt.

Venit in lei

Tip de venit
Salarii nete totale (media pe trei luni)
Perrsii (media pe trei luni)
Alocatii de stat pentru copii

I

2
)

.l

Venituri realizate din chirii
Venituri realizate din agriculturd
Venituri realizate din asociere de la societili cu capital prival
(inclusiv dividende)
Alte aiutoare primite de la stat:

5
7

8

Alte venituri rcalizale:
8

TOTAL VENITURI
B, NUMAR DE

PERSOANE:-

din care:

-

-

pregcolari:

elevi:
studenli:
alte persoane:

_

C. VENITUL PE MEMBRT] DE FAMILIE:

Data.

Semnetura.

