
 

CERERE 

 

în vederea acordării subvenției individuale de sprijin pentru cazare – studenți care locuiesc 

în alte spații decât căminele Universității Babeș-Bolyai 

 

 

Subsemnatul(a),________________________________________, student(ă) la buget al (a) 

Facultății de _______________________________________________________________, 

specializarea ____________________________________linia de studiu_____________, în 

anul_____ de studiu, media______, număr de credite____, CNP____________________, 

BI/ CI seria________, nr._________. nr. matricol____________, în baza OUG nr. 

73/30.09.2004, aprobată prin Legea nr. 527/2004, solicit acordarea subvenției individuale de 

sprijin pentru cazare. 

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe 

propria răspundere următoarele: 

 

 Nu domiciliez  în  Cluj-Napoca  și  locuiesc  în  chirie,  în  baza  contractului  de  

închiriere  nr.                /                        , înregistrat la Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Cluj; 

 Venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește salariul minim brut pe economie, 

fiind de                            lei; 

 Am vârsta de _________ ani, 

 Optez pentru subvenție deoarece nu am primit un loc de cazare în căminele 

studențești ale Universității Babeș-Bolyai; 

 Sunt student la forma de învățământ zi, locuri subvenționate de la bugetul de stat și am 

obținut numărul de credite transferabile care permite trecerea în anul universitar 

____________. 

 

Anexez: 

 

1. Cerere tip 

2. Adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, dacă a 

promovat anul universitar anterior (media de promovare/media de admitere, unde este 

cazul) și că a depus cerere de cazare în căminele UBB, dar nu beneficiază de cazare; 

3. Copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele 

studențești ale UBB, înregistrat la organul fiscal (Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Cluj); 

4. Copii ale CI sau certificate de naștere, în cazul minorilor, ale tuturor membrilor familiei; 

5. Documente justificative care să ateste veniturile brute lunare pe membru de familie pe 

luna în curs (asemănător dosarului de burse sociale); 

 

 



Mă oblig ca orice modificare intervenită în situația financiară a familiei mele, în sensul 

creșterii veniturilor brute/membru de familie astfel încât acestea să depășească salariul 

minim brut pe economie, să fie adusă la cunoștință Rectoratului prin acte doveditoare, în 

termen de 10 zile de la producerea ei. În caz contrar, declar că voi suporta consecințele 

care decurg din legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                                   Semnătura, 


