ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
nr.7008 din 25.01.2022 privind stabilirea numărului şi a cuantumului burselor de merit ,de
studiu şi de ajutor social, ce se vor acorda elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit
Teofil,, Balaciu , în semestrul II al anului scolar 2021-2022
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, constatat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în
şedinţă,ordinară astăzi

Având în vedere :
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7008
din 25.01.2022;
adresa nr. 83/19.01.2022 a Scolii Gimnaziale ,, Arhimandrit Teofil,, Balaciu prin care
transmite propunerea de acordare a burselor de merit si de ajutor social;

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 Ministerului Educaţiei nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
prevederile art.2 alin.(3), art.3 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare.
prevederile Hotărârii Guvernului nr.1094 din 06.10.2021 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 2021-2022

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(7) lit.a) raportat la alin.2 lit.d) si art.139 alin.(1) coroborat cu art.196
alin.1 lit.a) din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă numărul şi cuantumul burselor de merit , de studiu şi de ajutor social, ce se
acordă elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, pentru semestrul II al anului
scolar 2021-2022 , astfel:
a) bursă de merit (media între 9,50-10 )
- 7 burse a 250 lei/elev/lună
b) bursă de studiu
- 4 burse in cuantum de 150 lei/elev/lună
c) bursă de ajutor social
-10 burse a 200 lei/elev/lună
Art.2 – Acordarea burselor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului M.E.C.T.S.
nr.5870/2021, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat.
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Art.3 – (1) Bursele de merit stabilite potrivit prevederilor art.1 se acordă începând cu semestrul
al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a , respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase
ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
(2) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederilor art. (1) lit. a),
este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.
Art.4 – Primarul comunei prin Compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate şi
ordonatorul terţiar de credite - directorul Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, vor lua măsuri
pentru cuprinderea în bugetul local pe anul 2022 a sumelor necesare efectuării plăţilor şi ducerii la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.5 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.44
din 25.11.2021 privind stabilirea numărului şi a cuantumului burselor de merit şi de ajutor social, ce se
vor acorda elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu , în anul scolar 2021-2022
îşi încetează aplicabilitatea.
Art.6 – Secretarul general al comunei Balaciu 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 publica in Monitorul oficial local..
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al u.a.t. Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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