Către,
Primăria Comunei Bucovat
Compartimentul de Asistență Socială
Subsemnatul (a) .................................................................................................. cu domiciliul
în.......................……………………………..str.
................................................
nr.
.......bl.......,sc.......,et......,ap.......,jud………….,telefon................................ în calitate de părinte/reprezentant
legal al copilului/copiilor ................................................................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..........................
.............................................................................................................................................................................
Solicit acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500
lei, în vederea achizițonării de materiale școlare pentru anul școlar 2020-2021.
Anexez prezentei următoarele documente (se bifează documentele anexate cererii):
- cărţi (buletine) de identitate (în original şi copii), cu acelaşi domiciliu, pe raza comunei Bucovat;
- certificatul de căsătorie (în original şi copie);
- certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani în
(original şi copii);
- ptr. elevi, adeverinţe de elev, de la şcoală, din care să reiese faptul că sunt înscrişi şi frecventează cursurile
şcolare şi beneficiază de bursă şcolară sau NU, dacă DA, se specifică suma, în lei;
- ptr. salariaţi, adeverinţe cu salariul NET realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să fie
specificat dacă beneficiaţi de bonuri de masă sau NU, dacă DA, se va menţiona valoare acestora, în lei;
- ptr. benef. de indemnizaţie ptr. creşterea copilului, cupon, extras de cont bancar sau adeverinţă;
- ptr. şomeri, cuponul de şomaj sau extras de cont bancar;
- ptr. pensionari, cuponul de pensie sau extras de cont bancar;
- ptr. persoanele care realizează venituri din munci ocazionale, se va da o declaraţie pe proprie
răspundere, în faţa noastră;
- adeverinţă de venit, de la Administraţia Financiară Timisoara, pentru fiecare persoană majoră din familie;
- certificat fiscal – impozite şi taxe, de la primărie;
- adeverinţă de teren şi venituri agricole, de la primărie ;
- cupon pensie alimentară, mandat poştal sau extras de cont;
- cupoane de alocaţii de stat pentru copii sau extras de cont bancar;
- certificate de încadrare într-un grad de handicap ( după caz);
- hotărâre de plasament ( unde este cazul );
- sentinţă de divorţ ( unde este cazul );
- certificat de deces ( unde este cazul
Declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform,
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (cu modificările şi completările ulterioare, pe care le furnizez prin prezenta cerere şi documentele
anexate, în vederea obţinerii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. De asemenea,
declar că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către operatorii şi instituţiile care:
-verifică eligibilitatea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;
-tipăresc şi distribuie tichetele;
-monitorizează utilizarea tichetelor conform destinaţiei cu care au fost acordate.

Data,

Semnătura,

