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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“LUCIAN BLAGA” 

FĂRCAȘA 

  

CERERE 

 

 
Subsemnatul(a)___________________________________, cu domiciliul in 

localitatea__________________,  strada _____________________________, nr._______, in 

calitate de tata/mama/tutore al elevului(ei) __________________________ din clasa 

__________, cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal (Art. 292 Falsul în declaraţii-

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 

unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 

pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă); dau urmatoarea declaratie: 

 Familia este cuprinsa din ________ membrii: 

Tata: _____________________________, CNP ______________________ 

Mama: ___________________________,  CNP ____________________ 

Copil _____________________ CNP ______________________, elev/prescolar in clasa _____ 

Copil _____________________ CNP ______________________, elev/prescolar in clasa _____ 

Copil _____________________ CNP ______________________, elev/prescolar in clasa _____ 

Copil _____________________ CNP ______________________, elev/prescolar in clasa _____ 

Copil _____________________ CNP ______________________, elev/prescolar in clasa _____. 

 Veniturile familiei in luna iulie 2020: 

Venituri din: salarii ________________,(sot,sotie fara venit se va anexa declaratia fara venit) 

  Pensii ________________, 

  Somaj ________________, 

  Conventii civile de intretinere _________, 

  Indemnizatii caracter permanent ____________, 

  Alocatii ________________, 

  Alocatii complementare __________, 

  Burse ____________, 

  Alocatii de intretinere pt. copii incredintati __________, 

  Chirii/arende ______________  

 

 

Solicit prin prezenta acordarea de rechizite scolare conform Legii nr.126 / 2002 pentru 

elevii _______________________________________________________________________. 

     

  

Data,       Semnatura parinte 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“LUCIAN BLAGA” 

FĂRCAȘA 

 

 

 

REZERVAT PENTRU MEMBRUL FAMILIEI (sot/sotie) CARE NU OBTINE NICI UN 

VENIT: 

 

DECLARAŢIE 

 

      Subsemnatul(a)............................................., având CNP:................................. cu domiciliul 

în loc. .............................., str. ............................, nr. .........., părintele elevului(ei) 

.................................................., din clasa............................. de la Şcoala Gimnazială „Lucian 

Blaga” Fărcaşa cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal* privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere ca NU sunt angajat(ă) şi NU realizez nici un venit de nici un fel. 

 

.................................................. 

                                                                              Numele şi prenumele   

             Semnatura      

         ........................................   

 

 

 

 

REZERVAT PENTRU COMISIE: 

 Venitul total / familie _________________ 

 Venitul / membru de familie ___________________. 

      Semnaturi comisie: 

 

Pentru fiecare venit, se va anexa prezentei declaratii documentele doveditoare. 

 

 

 

 


