ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL MITRENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din
invatamantul
preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Mitreni in anul scolar 2020 - 2021
Consiliul local al comunei Mitreni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara,
convocata de indata, astazi 28 iulie 2021:

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al domnului Panait Ciprian Constantin, primarul comunei
Mitreni, inregistrat la nr4241/28.07.2021;
-raportul de specialitate nr. 4238/28.07.2021intocmit de Serviciul Contabilitate, taxe si
impozite
- adresa Scolii gimnaziale nr.1 Valea Rosie inregistrata cu nr.502/26.07.2021 in care
mentionează, ca, in sedinta Consiliului Profesoral din data de 24.06.2021 s-a stabilit un numar
de 30 burse si anume: 10 burse ajutor social si 20 burse de merit in cuantum de 200 lei/elev
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local
al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 156/28.07.2021
avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă
Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 157/28.07.2021;
avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie,
activitați social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret
și sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr.
158/28.07.2021

In temeiul prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educatiei najionale nr. 1/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Ordinul MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu
modificarile si completarile ulterioare si Hotărârea nr. 1064/2020 unde sunt aprobate cuantumul
minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar de stat, care se acordă în anul școlar 2020-2021
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, art. 136, alin. 10 si
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i
completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantul
preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Mitreni pentru anul scolar 2020 - 2021, dupa cum
urmeaza:
a) Burse ajutor social - 200 lei/ elev;
b) bursele de merit - 200 lei/elev;
Art.2. Se aproba un numar de 30 de burse pentru anul scolar 2020 – 2021, in limita
fondurilor aprobate cu aceasta destinajie.
Art.3. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din comuna Mitreni.
Art.4 (1) Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevazut de lege catre:
a) Primarul comunei;
b) Institutiei Prefectului - Judetul Calarasi;
c) Scolii Gimnaziale nr. 1 Valea Roșie
(2) Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, prin afisare la sediul Primariei si publicarea pe siteul autoritatii.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, VOICU ION
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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