ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILUL LOCAL NEGRILESTI

nr 2785/18.10.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru sem. I al anului școlar 2021-2022
pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat, elevi ai S.C. Gimnazială Negrilești

Consiliul local al comunei Negrilesti ,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de
_______, în prezenţa unui număr de ___ consilieri din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind
publică;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 2786/ 18.10.2021 al primarului comunei Negrilești;
-raportul de specialitate intocmit de doamna Stir Alina
- avizul consultativ __________ al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică
locală:
- avizul consultativ _____________ al Comisiei II- Comisia economică si urbanism
- adresa SC Gimnazială Negrilești nr. 969/1.10.2021 privind nr. burselor ce se vor acorda din
sem. I al anului școlar 2021-2022;
- H.G. nr. 1094/12.10.2021
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar
de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022;
- prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr.1/2011- Legea educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 5576/2011/7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
- prevederile art. 16 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d) și alin. (7) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a)
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă numarul de burselor școlare și cuantumul acestora pentru sem. I al anului
școlar 2021-2022 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat, elevi ai S.C.
Gimnazială Negrilești astfel:
a) 2 burse de ajutor social (din care 1 bursă de orfan și o burse pe caz de boală) în
cuantum de 100 lei/lună;
b) 26 burse de merit în cuantum de 100 lei/lună.
Art. 2 Fondurile necesare plății burselor se asigură din bugetul local al comunei Negrilești în
conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr.1/2011 Legea educației naționale,
cu modificările și completările ulterioare;
Art. 3 (1) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare,
(2) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor de
elevi care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 19 din Ordinul nr. 5576/2011/7.10.2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei, în
calitatea sa de ordonator principal de credite și Compartimentul financiar-contabil.
Art. 5 Hotărârea se aduce la cunoștiiță publică prin publicare pe pagina de interne a
insituției www.primaricomuneinegrilesti.ro și se comunică cu:
- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud;
- Primarul comunei Negrilești;
- Compartimentul financiar-contabil;
- Ș.C.Gimnazială Negrilești

Primar,
Costin Dumitru

Aviz de legalitate,
Secretar general
Mureșan Dănuța-Domnica

