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HOTĂRÂREA Nr.22
din 20.05.2016

privind aprobarea numărului burselor şcolare şi cuantumul lunar al
acestora în anul şcolar 2015- 2016,semestrul al-II-lea
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCIUM întrunit în şedinţa ordinară ,
publică în data de 20.05.2016
Având în vedere:
- Adresa înaintată de Şcoala gimnaziala „Ion Agârbiceanu” Bucium prin
care se propune Consiliului Local spre aprobare numărul dosarelor de burse
şcolare şi cuantumul acestora.
În conformitate cu prevederile art. 103 şi art. 105 alin. (2) pct. „d”din
Legea nr. 1/2011,Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările
ulterioaree, precum şi prevederile art. 4 ale anexei la OMECTS nr. 5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat.
Constantându-se
îndeplinite
prevederile
Legii
52/2003
privind
transparenţa decizională în administraţia publică,
În conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 36, alin (4) lit.”a”şi alin.
(6) lit.”a”, pct. 1, alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1)
şi art. 115 alin. (1) lit. „b”din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bucium adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă pentru anul şcolar 2015-2016, semestrul al –II-lea,
elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din comuna Bucium un
număr total de 7 burse şcolare:
7 burse de ajutor social
Art.2.Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă care se
poate acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna
Bucium în anul şcolar 2015-2016, semestrul al-II-lea, după cum urmează:
25 lei /lună/elev-pentru bursa de ajutor social.
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Art.3 Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prin Consiliul de
administraţie al Şcolii gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Bucium aprobă Criteriile
specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor
de studiu şi a celor de ajutor social cu încadrarea în sumele alocate de la
bugetul local pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.
Art.4. Răspunderea pentru corectidinea şi legalitatea situaţiei
drepturilor băneşi aferente burselor revine Consiliului de administraţie al Şcolii
gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Bucium .
Art.5 La acordarea burselor şcolare unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Bucium vor avea în vedere şi criteriile
generale de acordare a acestora, aprobate prin Ordinul 5576/2011 a
MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Art. 6. Bursele sunt lunare ,cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de
ordinul Ordinul 5576/2011 a MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ŞI SPORTULUI.
Art.7.Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ
competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art.8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de
primarul comunei Bucium, de compartimentul contabilitate, buget finanţe din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucium şi directorul
Şcolii gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Bucium .
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului
Comunei Bucium, în termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
- Primarului comunei Bucium;
- Compartimentului contabilitate buget finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Bucium;
- Şcolii gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Bucium;
- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art.10.Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei
Bucium în şedinţă ordinară , respectiv cu un număr de voturi 11 „pentru” 0
„împotrivă” şi 0 „abţineri”, din 11 consilierii prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
David Marcela-Angela
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Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Jr.David Carmen-Nadia

Pagina 2 din 2

