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Nr. 23 din 17.03.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Din 17.03.2021
Privind aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii
Scolii Gimnaziale "Gheorghe Groza" Moneasa pentru semestrul II al
anului 2021
CONSILIER LOCAL AL COMUNEI MONEASA, JUDEȚUL ARAD
Având în vedere:
- referatul de aprobare a Viceprimarului comunei Moneasa
înregistrată sub nr. 752 din 17.03.2021;
- referatul Viceprimarului comunei Moneasa înregistrat sub nr. 753
din 17.03.2021;
- prevederile art. 4 din Ordinul METCS nr. 5576/07.10.2011, privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat;
- prevederile art. 82 alin (1) și (2), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (2) și a
art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
- prevederile art. I din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.
3480/2018, privind modificarea anexei la OMECTS nr. 5576/2011;
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Moneasa;
- Votul consilierilor locali prezenți la ședință: „pentru” - , „împotriva”
- , „abțineri” - , „absenți” -;
În temeiul art. 139, alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei
Moneasa, următorul:
PROIECT DE HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui număr de 11 burse școlare de
performanță, merit, studio și ajutor social, pentru semestrul II al anului
școlar 2020-2021 elevilor Școlii Gimnaziale „Gheorghe Groza” Moneasa,
după cum urmează:

Intocmit/redactat:secretar general PUIE IOAN
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- 7 burse de merit în cuantum de 300 lei/semestrul II 2021; (pt elevii cu
media între 9,00 – 9,99)
- 4 burse de merit specială în cuantum de 400 lei/semestrul II
2021;(pentru elevii cu media 10)
Art.2. Fondurile necesare pentru plata burselor școlare sunt
suportate din bugetul propriu al Primăriei comunei Moneasa și din sume
defalcate din unele venituri ale Bugetului de stat.
Art. 3. (1)Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe
timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.
(2)Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor
școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile
prevăzute de art 19 din Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Instituția Prefectului Arad;
- Primarul comunei Moneasa;
- Compartimentul contabilitate;
- Școala Gimnaziala "Georghe Groza" Moneasa;
Se publică pe site-ul Primăriei comunei Moneasa spre informarea
cetățenilor
CONSILIER LOCAL,
ILIES ELISABETA

Intocmit/redactat:secretar general PUIE IOAN

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL,
PUIE IOAN

