
Doam na/Domn u le Rector.

în     anul .........,     domeniul/programul
Subsemnatul(a), student/studentă    la   Facultateade        lnginerie,       BI/Cl       seria .....

g"Pa
vă    rog    a-mi    aprobaacordarea,    înanuluniversitar ................., sem .....

So[icit această bursă având în vedere umătoarele motive:

În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile proprii  si /sau ale famjliei:

a bursei  socialefl)ursei sociale ocazionale.

Nr.crL Nume Şi prenume Relaţia     faţă     desolicitantîncadrulfamilici(fiu,fiică.ffate.etc)*semenţioneazăcalitatcadcstudent.elev.preşcolar

Venit în lei (conform actelor doveditoare)

Total  sumă

Veni'un Pensi,   (de Ven'tun Alocatit    de Aloca',, Venituri  d]n  conced{! Alle          ajutoaTe, Vcnl'url DTeptim  in  banif Once      \en]tuid Venim    dm Dividcnde

salana!e   Şi orlce dm s'a'      penm de sarcină        sau       lehiLzi indemnizaqi          Şi valonficad'ea Şl  m  llatură (Te]asecio"lde L,,           ac(,`l'ă''eco110mLce mesenll,beTale          Şi

aslmila(e natură) act,v,,ăl,cop" plasaJT,e"' indemn]zaiia fome   dc   spnjm bui`urilor apăJ" (pFAil,iF) drep(un       dc

a8rlcoic p(                    incapacttattemporarădeinuncă cu             destimtiespec,aJă mobilc na!lollală,  etc) propnetatemteleciuală

1

2

3

Venituri totale
Venit De membru de familie

Declar pe propria răspundcre că datele înscŢise  mai  sus sunt reale  şi  corecte Şi  ciiiiosc  faptul  că.  nedeclararea tuiuror veniturilor sau dcclararea falsă a acestora atrage sancţionarea mea.  în  fiincţic  de gŢavitatea  fai)tei  Şi

implicit sesizarea.  de către universiiaie. a orgmelor de anchetă competente.

Notă:

Necompletarea unor rubrici  sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului.  Documentele ataşate suplimentar.  neprecizate în  prezenta ccrere. nu sunt luate în consideraTe.

Data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Semnătura.

Doamnei/Domnului  Rector a]  Universităţii .`Constantin  Brâncuşi" din Târgu Jiu



ANEm IX

DECLARAŢIE

Subsermatul(a),
în judeţul

domiciliat(ă)
str.                                                                              nr.                      bl.              ,

SC.                   ,   ap. având  C.N.P. declar prin prezenta,  pe propria riispundere,  sub  sancţiunea prevazută de  art.  326  din
Noul Cod Penal privind fălsul în declaraţii, că nu sunt privatizat şi rici asociat sau acţionar la vreo societate comercială/familială, nu realizez niciun fel de venituri
din proprietatea imobiliară sau din alte surse, nu beneficiez de şomaj sau ajutor de social, de pensie sau alte veirituri din agricultură sau activităţi autorizate, iar în
lunile  (                  din  anul_
menţionate mai j os:

din  anul

Drept pentru care dau prezenta declaraţie, fiind necesară la Facultatea
Târgu Jiu, în vederea obţinerii bursei sociale.

Data'

Locul,

din  anul                 )  nu  am  realizat  riciun  fel  de  venituri,  cu  excepţia  celor

din cadrul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din

Semnătura

34


