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ANUNT
Conform prevederilor H.G. nr.564/2017, copiii cu cerinte educationale
speciale (CES) scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar, beneficiază de
alocaţie zilnică de hrană şi de alocaţie pentru rechizite şcolare, cazarmament,
îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de
învăţământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie
a fiecărui an şcolar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant
legal al copilului cu CES, după caz, însoţită de următoarele documente, în copie:
a)certificatul de naştere al beneficiarului;
b)actul de identitate al beneficiarului, după caz;
c)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
d)certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
e)declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal
al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi
acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, conform modelului
este prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr.564/2017
f)declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau
reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocaţiile prevăzute vor fi
folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) şi 2.b)
la H.G. nr.564/2017.
Pentru copiii care sunt orientaţi şcolar şi profesional după data de 30 septembrie a
fiecărui an şcolar, cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de
orientare şcolară şi profesională, până la data de 15 a fiecărei luni.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

SECRETAR,
VASILICA ENEA

Intocmit, director executiv Sintoiu Angela

ANEXA nr. 1: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a), ................., domiciliat(ă) în ................, str. .................
nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .......
nr. ..............., eliberat(ă) de ............ la data de .............., în calitate de
beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului ..............., înscris(ă) la
şcoala ................ în clasa ......, an şcolar ............., încadrat(ă) cu Certificat C.E.S.
nr. .........., emis de .............., valabil până la ..........., cunoscând prevederile art.
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea/minorul/minora*) nu
beneficiez/nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei
măsuri de protecţie specială.
Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal în vigoare.
Data
...................

Semnătura
.............................

_______
*) Se va completa în cazul în care beneficiarul este minor, astfel: se completează cu
"fiul/fiica mea", în cazul în care cel care completează este părintele copilului cu
CES, respectiv cu "minorul/minora" în cazul în care cel care completează nu este
părintele copilului cu CES, ci reprezentantul legal.

ANEXA nr. 2a: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a), ....................., domiciliat(ă) în ................, str. .................
nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......
nr. ........., eliberat(ă) de .............. la data de .................., în calitate de
beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............., înscris(ă) la
şcoala ................ în clasa ........., an şcolar ..........., încadrat(ă) cu Certificat
C.E.S. nr. ........., emis de ................, valabil până la ..............., cunoscând
prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de ..............,
reprezentând valoarea drepturilor pentru achiziţionarea de: rechizite şcolare,
cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte, o voi folosi doar în scopurile mai sus
menţionate.
Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal în vigoare.
Data
...................

Semnătura
.............................

ANEXA nr. 2b: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), ........................., domiciliat(ă) în ................, str. .................
nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......... nr.
.............., eliberat(ă) de ............... la data de ..............., în calitate de
beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului ..............., înscris(ă) la
şcoala ................. în clasa ......., an şcolar .............., încadrat(ă) cu Certificat
C.E.S. nr. ........., emis de ................, valabil până la ..............., cunoscând
prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de ...............
aferentă lunii ..........., anul ........, reprezentând valoarea alocaţiei de hrană, o voi
folosi doar în scopul mai sus menţionat.
Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal în vigoare.
Data
...................

Semnătura
.............................
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