DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul/a (numele şi prenumele) …………………….……………………………..
……………………………………….., având atribuit CNP……………………………….,
domiciliat
legal
în
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
şi
în
fapt
în
……………………………………………………………………………………………….……,
legitimat cu buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie/paşaportul
seria…………..,
nr…………………în
calitate
te
părinte/reprezentant
legal
al
copilului………………………………………., născut la data de ……………………,
în …………………………………,fiul/ fiica lui …...………………………………………..…,
elev in clasa …..….., unitatea de învăţământ ...................................................................................,
Cunoscând prevederile OMECTS nr. 5574/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale
speciale integraţi în învăţământul de masă
Vă rog să aprobaţi acordarea şi punerea în plată a drepturilor băneşti pentru
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării,
transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi personale şi
cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.
Am luat la cunoştinţă că am obligaţia să anunţ în 48 de ore orice modificare intervenită în
situaţia fizică, materiala sau socială, atât a mea cât şi a elevului, şi că trebuie să predau sume de
bani, dacă dreptul încetează.
Am luat la cunoştinţă că sunt obligat/ă să restitui drepturile băneşti încasate necuvenit.
Declar pe propria raspundere ca pana in prezent nu am mai beneficiat de aceste drepturi
banesti .
Declar pe proprie răspundere că indemnizaţia lunară o voi utiliza exclusiv pentru
procurarea produselor corespunzătoare care să asigure dezvoltarea armonioasă a copilului.
Declar cele mai sus cunoscând consecinţele art. 326 din Codul Penal privind falsul în
declaraţii.
(Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcute unei persoane dintre cele la
art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă)

Data

Semnătura

Pot fi contactat/ă la telefon

ATENŢIE!
Completaţi cererea fără a omite informaţii privind statutul personal pentru a evita orice probleme ulterioare.
În cazul în care aveţi dificultăţi în completarea acestei cereri, solicitaţi sprijinul reprezentantului din cadrul
serviciului Registratura.

