ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

privind ,,Aprobarea
frecventa din unit ile de înv

de burse
pentru elevii de la cursurile cu
mânt preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022
întrunit în sedin a

09.12.2021,
Având în vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 196/09.12.2021,
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr . 197/09.12.2021;
Prevederile Legii Educa iei Na ionale nr. 1/2011, cu modific
-

ale Ordinului nr.

umul minim al burselor ce pot fi acordate în anul
-

nr.2488/3
Comisiei de
acordare a burselor, Rechizite
-2022.
În t
(1) coroborat cu art. 5, lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT

R

T E:

Art.1 Se apro
preuniversitar
:
Burse de merit
- 57
Burse de studiu
- 4
Burse sociale ocazionale
- 2
Burse sociale
- 11
Burse medicale
- 6
Art.2 1) Începând cu data
în vigoare a prezentei
în semestrul I al anului
2021-2022,
cuantumul minim al burselor de
de merit, de studiu de ajutor social, de care pot beneficia elevii din
preuniversitar de stat, cu
este de 100 lei.
(2) Începând cu data
în vigoare a prezentei
în semestrul II al anului
2021-2022, cuantumul
minim al burselor de
de merit, de studiu de ajutor social, de care pot beneficia elevii din
preuniversitar de stat, cu
este de:a) 500 lei, pentru bursa de
b) 200 lei, pentru bursa de
merit;c) 150 lei, pentru bursa de studiu;d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social medicale .
(3) Bursele se
din bugetele locale ale
administrativ-teritoriale de care
de
preuniversitar din sume defalcate din taxa pe valoare
aprobate anual prin legea bugetului de
stat cu
Art.3 Criteriile specifice de acordare a burselor
, se stabilesc în Consiliul de administra ie al Scolii
Gimnaziale Constantin
în limita fondurilor stabilite prin bugetul local.
Art.3 R spunderea pentru încadrarea în criteriile generale i specifice de acordare a burselor, revine
fiec rui ordonator ter iar de credite;
Art.4 Primarul
prin intermediul compartimentului financiar contabil, precum si
ordonatorii ter iari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Art.5 P
se comunica prin grija Secretarul general delegat al comunei,
persoanelor interesate
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
TOMA MIHAELA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
ENACHE ANA
extra

09.12.2021
_____ voturi pentru , _____

_____ voturi împotriva , di
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