ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA

Nr. 34

/2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor pentru anul școlar 2020-2021- semestrul I
la nivelul Comunei Teaca
Consiliul Local al comunei Teaca, judeţul Bistrița-Nasaud întrunit in ședință ordinară
Având in vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Teaca nr. 4696/07.05.2021
-raportul compartimentului de specialitate nr. 4697/07.05.2021
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
-adresa primita de la Liceul “Constantin Romanu Vivu” Teaca înregistrată
5051/19.05.2021

cu nr.

In conformitate cu prevederile

-H.G. nr. 1064/2020 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 2020 – 2021
-Legea 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare
-Ordinul 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat
-Art. 5 alin (3), alin (4) și art. 20 alin (1), lit.h) privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare
În temeiul art.129 alin(1) lit.d) coroborat cu alin(7) lit.a), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă acordarea burselor școlare, de merit și sociale, pentru anul 2020-2021,
semestrul I, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Teaca, după cum urmează:
-157 burse de merit în cuantum de _____ lei
- 18 burse sociale ( burse sociale, burse orfan și burse de boală) în cuantum de ______ lei
Art.2. Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care
aparțin unitățile de învățământ preuniversitare și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.
Art.3. Criteriile specifice, numărul si perioada de acordare a burselor de performanţă, a burselor
de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie
ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de
către elevi a activităţilor şcolare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează compartimentul contabilitate și
instituțiile de învățământ.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un numar de____ voturi ”pentru” , din___consilieri
prezenti şi ____ consilieri în funcție.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud
- Liceul Constantin Romanu Vivu
- Biroul Contabilitate și finanțe publice
- Primarul comunei Teaca

Inițiator,
Primar,
Muntean Damian Iustian

Aviz de legalitate,
Secretar general,
Cioșan Ana

