ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru
elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Șaru Dornei
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 4490 din 09.06.2021 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 5087 din 07.07.2021;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
turism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 5423 din 20.07.2021
- raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 5424 din 20.07.2021.
Ținând cont de:
- adresa Scolii Gimnaziale Neagra Sarului;
- prevederile art. 82, alin. 3 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale;
- prevederile art. 8, alin. l şi art. 23, literele a) şi c) din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor sin învățământul preuniversitar de stat, cu
modificările și completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului României nr.536/2011;
-Hotărârea nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit,
de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă
în anul școlar 2020-2021
In temeiul art. 129, alin. 2, litera d), alin. 7, lit. a), art. 139, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2021, pentru anul
şcolar 2020 – 2021, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din Comuna Saru Dornei, un număr de 60 de burse de merit.
Art.2 Se aprobă cuantumul fiecărei burse de merit de 100 lei/lună/elev/pe perioada
desfășurării cursurilor școlare.
Art. 3. Criteriile specifice de acordare a burselor de merit, se stabilesc anual în consiliul de
administrație al unității de învățământ, conform criteriilor generale stabilite prin Ordinul MECTS nr.
5576/2011, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților
școlare.
Art.4. Primarul comunei și directorul Școlii Gimnaziale Neagra Șarului vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
pentru exercitarea controlului de legalitate.
Președinte de ședință

Țarcă-Sfîca Vasile
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Contrasemnează,
p. Secretarul general al comunei,
Inspector, Andrei Georgeta

