ROMÂNIA

Nr. 56/17.11.2021

privind ,,Aprobarea
de burse
pentru elevii de la cursurile cu
frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021
întrunit în sedinta
data de 18.11.2021,
Având în vedere:
174/17.11.2021,
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 175/17.11.2021,
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr . 176/17.11.2021;
Prevederile Legii Educa iei Na ionale nr. 1/2011, cu modific

ale Ordinului

iversitar de stat, cu modific
-

colar 2020Ad

7836/09.11.2021
Comisiei de acordare a burselor, Rechizite

u

nr. 2998/09.11.2021
de burse si cuantumul aprobat in cadrul
-2021.

2021.
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2),
alin. (1) coroborat cu art. 5, lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT

R

T E:

Art.1 Se apro

-2021 acordate elevilor din
:

Burse de merit
- 77 în cuantum de 100 lei fiecare
Burse de studiu
- 5 în cuantum de 100 lei fiecare
Burse sociale
- 12 în cuantum de 100 lei fiecare
Burse medicale
- 3 în cuantum de 100 lei fiecare
Art.2 Criteriile specifice de acordare a burselor
, se stabilesc în Consiliul de administra ie al
Scolii Gimnaziale
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
.

PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL U.A.T.,
ENACHE ANA

Nr. 174/17.11.2021

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotarâre
cursurile cu frecven din unit ile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021
Având în vedere:
Prevederile Legii nr.1/2011

legea educa iei, art. 82, alin. 2 din

ia Consiliul

categorii de burse pentru elevi: de merit, de studiu, burse social
. Conform art. 105 din
Legea nr.1/2011ce permite finan area din bugetul local pentru acordarea de burse elevilor.
Motivarea copiilor care vor s fac performan în orice domeniu i încurajarea acestora pentru
participarea i implicarea cat mai activ la nivelul înv
ntului local.
Sus inerea înv
ntului local si posibilitatea cadrelor didactice de a descoperi copii talentati in
orice domeniu, promovarea si sustinerea acestora pentru a participa la niveluri superioare de competitii.
cuantumul in lei
stabilit

( minim 100 lei), aceste burse fiind acor
-

2020-2021, elev
stat pentru anul

- 2021

INITIATOR,
PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

or primite la început de an din

NR . 175/17.11.2021

RAPORT
elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de învatamant preuniversitar de stat pentru anul
scolar 2020-2021
În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a
12, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011,
tipuri de burse:
Burse de merit
Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici;
Burse sociale
, pentru anul colar 2020-2021, conform
cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012.
Cuantumurile

minim 100 lei
11
-

stat pe anul

- 2021
.
INTOCMIT,
REFERERNT
VÂRLAN NICULINA,

