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HOTĂRÂREA nr.  67 

 privind aprobarea  acordării burselor şcolare pentru copii din învăţământul preuniversitar de stat
din comuna Pădureni, judeţul Vaslui 

Având în vedere:
- Raportul  de  specialitate  nr.   4832  din  11.11.2020  întocmit  de   Compartimentul

Financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul
Vaslui prin care se propune stabilirea cuantumului si numărului burselor ce se acordă
pentru copii din  invatamantul preuniversitar de stat pentru   anul scolar 2020-2021  ,
întocmit ca urmare a solicitării unității  de învățământ;

În conformitate cu prevederile :
- art.82,  alin.(1)  ,   alin.(2)  și  ale  art.  105  alin  (2)  litera  „d”  din  Legea   Educației

Naționale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 , art. 4 şi art. 19 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Educaţiei , Cercetării

Tineretului   şi  Sportului   nr.  5576 /2011 privind aprobarea  criteriilor   generale  de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar  de stat cu modificările şi
completările ulterioare ;

- Hotărârea Guvernului nr 666/2019  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 elevilor în anul şcolar 2019 - 2020 ;

- În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1) şi alin (2) şi ale art. 139 ,, alin. (1)  coraborat
cu art. 196 alin. (1) litera “a” , din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ , cu modificările ulterioare;

                 Consiliul local al comunei Pădureni, judeţul vaslui;

HOTĂRĂŞTE:

Art  1:   (1) Se  aprobă  acordarea   burselor  şcolare  pentru  copii din  învăţământul
preuniversitar de stat din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui pentru  anul scolar 2020- 2021 , suma
de 20.000 lei din care 
( 10.000 lei/ semestru)  

                   (2) Se aprobă cuantumul  şi numărul următoarelor burse şcolare din care:



                          - burse de performanţă : 20 burse / 100 lei bursă;
                         - burse de studiu : 20 burse /100 lei bursă;
                         - burse sociale: 20 burse/100 lei bursă;

Art.2  :   Cu  ducerea   la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează
Compartimentul  Financiar  –Contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului
comunei Pădureni.

Art.3  :   Hotararea poate fi contestata la instanţa de contencios administrativ competentă
potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.

Art.4  :    Prezenta  hotărâre  se  va  comunica   prin  grija  secretarului  general  al  comunei
Pădureni la Instituţia Prefectului – judeţul Vaslui, Primarul comunei Pădureni, Compartimentului
Finaciar- Contabilitate şi Şcolii Gimnaziale nr. 1 din localitatea Pădureni.

                                                 Pădureni ,    12 noiembrie  2020

Preşedinte de şedinţă  ,                                                                                         Contrasemnează 
,                                                                            
     Consilier  local                                                                                  Secretar general UAT 
Pădureni                                                                                    
    Ciulei Cătălina Munteanu Mirela 
 

Adoptată în şedinţa din data de  12 noiembrie 2020
Cu un număr de .12.. voturi din numărul total de ..12. consilieri  prezenţi la sedinţă                

          


	Pădureni , 12 noiembrie 2020

