
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.389/21.01.2020

 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de

învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş, pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 389  din
21.01.2020;
- Raportul de specialitate întocmit  de şeful biroului financiar-contabilitate,
nr. …….. din  ………… ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul
Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local
Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive  şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
-        Adresa Şcolii Gimnaziale “Gheorghe  Costescu” Aluniş nr. 31/16.01.2020;
-     Prevederile art. 9 alin. (7)  şi art. 12 alin.(2) şi (3) ale Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 al Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările   ulterioare,
         În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2) litera d) şi alin.(7), litera
a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. – Aprobă un număr de 33 de burse  pentru elevii din  învăţământul
preuniversitar de stat din comuna Aluniş  pentru anul 2020, după cum urmează:

- 20 burse de merit;
- 13 burse sociale.



Art.2. – Aprobă cuantumul lunar al unei burse de merit  în sumă de 60 lei
şi cuantumul lunar al unei burse sociale în sumă de 50 de lei.

Art.3. – Acordarea burselor  se va face cu respectarea prevederilor art. 17
şi art.19 al Ordinului Ministerului Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr. 5.576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

Art.4.-  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de ordonatorul terţiar
de credite, directorul Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş.

Art.5. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
      specialitate al Primarului;
-     Directorului Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
      Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

              Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

Nr. 7
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 389/ 21.01.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru

elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş
pentru anul 2020

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru
elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş

pentru anul 2020

În susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
5.576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările ulterioare, stabileşte
competenţa de stabilire a:

- numărului de burse şcolare;
- cuantumului unei burse,

în sarcina  consiliilor locale.
Prin urmare este necesar să se stabilească cele de mai sus printr-un proiect de

hotărâre .
Prin adresa nr. 31/16.01.2020 conducerea Şcolii  Gimnaziale “Gheorghe

Costescu” Aluniş   semnalează că au fost depuse 13 cereri pentru acordarea de burse
de ajutor social, toţi solicitanţii  îndeplinind criteriile standard stabilite prin ordinul
mai sus menţionat şi propune acordarea a 20 burse de merit pentru elevii care au
performanţe şcolare.

Având în vedere cele expuse vă supun spre aprobare următorul proiect de
hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


