ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

Nr.46/09.12.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind ,,Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021”
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Poșta Câlnău nr. 150/09.12.2020,
- Raportul compartimentului de specialitate nr.151/09.12.2020
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr 152/09.12.2020 ;
Prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare,ale
Ordinului nr.5576/2011 al Ministerului Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificarile și completările
ulterioare.
- Prevederile HG nr.1064/2020 care stabilește cuantumul minim al burselor ce pot fi acordate în anul școlar
2020-2021, elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență.
Adresa Instituției Prefectuluijudețul Buzău nr.15133/26.11.2020, înregistrată la U.A.T. Poșta Câlnău cu
nr.7257/02.12.2020 prin care se comunică, necesitatea adoptării unei HCL pentru aporbarea cuantumului și numarul
burselor școlare pentru elevi cu respectarea criteriilor generale de acordare prevăzute de Ordinul 5576/2011 și
asigurarea finațării burselor cu respectarea art.105 alin(2) ,lit. d din Legea educației naționale nr.1/20111.
Adresa Școlii Generale „ Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău prin care se comunică nr de burse si cuantumul
aprobat in cadrul „Comisiei de acordare a burselor,Rechizite” pentru anul scolar 2020-2021
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. e), alin. (7), lit. f) şi art. 139, alin.
(1) coroborat cu art. 5, lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
.

H O T A R A S T E,
Art.1 Se aproba acordarea din bugetul local de burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul
preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021, repartizat pe categorii de burse si unitati de invatamant, astfel:
Burse de performanta - 0
Burse de merit
-0
Burse de studiu
-0
Burse de ajutor social- 16
Art.2 Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
pentru anul 2020-2021 astfel :
- 100 lei/luna , pentru fiecare categorie de bursa
ART.3 Numarul de burse prevazute la art.1 se vor stabili de catre unitatile de invatamant pe fiecare categorie
de bursa și vor fi comunicate Consiliului Local pentru alocarea sumelor necesare in bugetul anului 2021;
Art.4 Criteriile specifice de acordare a burselor, se stabilesc in consiliul de administratie ale unitatilor de
invatamant in limita fondurilor stabilite prin bugetul local;
Art.5 Raspunderea pentru incadrarea in criteriile generale si specifice de acordare a burselor, revine fiecarui
ordonator tertiar de credite;
Art.6 Primarul comunei Poșta Câlnău prin intermediul compartimentului financiar contabil, precum si
ordonatorii tertiari de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 7. Secretarul general delegat al comunei va comunica prezenta hotărâre unităţilor şi persoanelor interesate.
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