
ANUNT ! 

 

Art.1. –In vederea sustinerii familiilor ale caror venituri medii nete lunare pe persoana se 

situeaza sub 50% din salariul de baza minim brut pe tara, Guvernul Romaniei a elaborat 

Ordonanta nr.33/2001 ce pune in aplicare prevederile sectoriale din programul de Guvernare. 

Art.2. –In temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului amintite se acorda rechizite scolare 

elevilor din invatamantul obligatoriu din familiile al caror venit mediu net lunar pe membru 

de familie realizat in luna iulie, a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza 

minim brut pe tara. 

Art.3. Prin familie se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere care locuiesc si se 

gospodaresc impreuna. 

Art.4. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevazut la art.1 se iau in 

considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin 

din indemnizatia de somaj, creante legale, crente civile de intretinere aflate in executarea, 

indemnizatii cu caracter peramenet, alocatii de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru 

copiii incredintati sau dati in plasament, burse pentru elevi si studenti acordate in conditiile 

legii, precum si ajutorul care se acorda sotiilor celor care satisfac stagiul militar obligatoriu. 

Art.5. Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile 

sau imobile, la stabilirea veniturlui net lunar pe membru de familie se iau in considerare si 

arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. 

- parintele sau tutorele legal al elevului va depune la  secretariatul scolii  la care elevul este 

inscris, cererea insotita de toate actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe 

membru de familie realizat in luna iulie a fiecarui an; 

           

-    ACTE NECESARE  : 

 

- CERERE  

- COPIE CERTIFICATE NASTERE COPII 

-  COPIE CARTE IDENTITATE PARINTI  

- ADEVERINTE  DE VENIT (  DECLARATIE NOTARIAT PENTRU CEI CARE 

NU REALIZEAZA VENITURI ) 

- ANCHETA SOCIALA 

- DOSAR CU SINA 

 

 

 


