ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
Nr. 29/ 25.07.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul
preuniversitar de stat din comuna CIOCANI, județul Vaslui , pentru semestrul II al anului școlar
2021-2022
Având in vedere :
- adresa Scolii gimnaziale “Teodor Medeleanu” , sat Ciocani 1542/ 2022 prin care comunică
numarul de burse pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022;
- referatul de aprobare al primarului comunei Ciocani în calitate de initiator , nr. 5278/25.07.2022,
raportul compartimentului contabilitate nr. 5279 /25.07.2022;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

în conformitate cu prevederile:
-art.82 alin.(1) si (2), art.103 alin.(2) art.105 alin.(2) lit.,d” din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare ;
- art.3, art.4 alin.(2) din Ordinul O.M.E.N. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, cu modificările si completările
ulterioare ;
- H.G. nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de
merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvență, care se acordă in anul școlar 2021-2022;
în temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.,,d”, alin.(7) lit.,,a”si ,,b”, art.139 alin.(1) , art. 196
alin.(1) lit.,,a’’, art.197 alin.(1) , (2) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOCANI , județul Vaslui,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul
preuniversitar de stat din comuna CIOCANI, județul Vaslui, pentru semestrul II al anului școlar
2021-2022, conform tabelului următor:
Nr. crt. Tipul bursei
Număr burse
Cuantumul bursei
1.
Burse sociale
130
200 lei
2.
Burse de merit
5
200 lei
3.
Burse de studiu
17
150 lei
Art.2. (1)Plata burselor se va efectua de Școala gimnazială “Teodor Medeleanu” , sat Ciocani în
limita fondului repartizat și în raport cu respectarea condițiilor prevăzute de art.19 din Ordinul
nr.5576/2011, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Răspunderea pentru corectitudinea si legalitatea burselor școlare acordate revine
Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale “Teodor Medeleanu” , sat Ciocani.
Art.3. Primarul comunei Ciocani, prin compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate, și
Școala gimnazială “Teodor Medeleanu” , sat Ciocani vor lua măsurile pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
25.07.2022
INITIATOR,
Primar, Călin Gheorghe

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general , Abaza Iosefina

