ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
pentru modificarea HCL Balaciu nr. 46 din 19.12.2017 privind acordarea burselor de merit pentru elevii
din cadrul Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu , în anul scolar 2017-2018

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.02.2018
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.4679 din 01.02.2018
- adresa nr 185/05.01.2018 a Instituţie Prefectului – judetul Ialomiţa prin care solicită
reanalizarea actului administrativ şi modificarea acestuia,în sensul că bursele de merit se
acordă pe perioada anului scolar şi nu pe anul calendaristic.
În conformitate cu:
prevederile art.82 alin.(1-2) şi art.105 alin.(2) lit.d) din Legea nr.1/2011 , cu modificările şi
completările ulterioare.
prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările
ulterioare.
prevederile art.2 alin.(3), art.3 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare.
prevederile HCL Balaciu nr. 20 din 20.04.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul
2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Examinând :
- raportul nr.417 din 19.02.2018 al compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate.
- raportul nr.432 din 20.02.2018 al comisiei de specialitate a consiliului local
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr.372 din 12.02.2018
În temeiul art.10, art.36 alin.6 lit.a) pct.1 raportat la alin.2 lit.d) si art.45 alin.(1) coroborat cu
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.I – Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr. 46 din 19.12.2017 privind acordarea burselor de
merit pentru elevii din cadrul Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu , în anul scolar 2017-2018,
se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,, Art.1 – Se aprobă numărul şi cuantumul burselor şcolare ce se acordă elevilor din cadrul
Şcolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, pentru anul scolar 2017-2018 , astfel:
a) bursă de merit (media peste 9,90 )
- 1 bursă a 200 lei/elev
b) bursă de merit (media între 9,50-9,90)
- 4 burse a 160 lei/elev
c) bursă de merit (media între 9,00-9,50)
- 7 burse a 130 lei/elev
d) bursă de merit cls.I-IV (calificativ f.bine)
- 15 burse a 150 lei/elev
Art.II – Prezenta hotărâre va adusă la îndeplinire de Compartimentul buget,programeprognoze, contabilitate şi ordonatorul terţiar de credite - directorul Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit
Teofil,, Balaciu.

Art.III – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre,în termenele legale, primarului
comunei, Compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate,Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit
Teofil,, Balaciu
şi Instituţiei Prefectului judetul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de
legalitate, se va afişa.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din 27.02.2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri locali prezenţi .
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