ROMANIA
JT]DETUL DAMBOVITA
COMUNAVLADENI
CONSILruL LOCAL

IIOT,fRARE
privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituliile de inviJimdnt
preuniversitar de stat din comuna Vladeni, pentru anul Scolar 2020 - 2021
AvAnd in vedere:
- propunerea Primarului Comunei Vladeni, in calitate de initiator al Broiectului de
hotarare exprimata prin referatul de aprobare inregistrat sub *-?.$.tt.0h,.i.(a1..?...a1.?
- raportul de specialitate al secretarului general nr. 264./=.t./l.l..ak'..W!;1

Tinand cont de:
- prevederile art.82, afi. 105, alin. (2), lit. d) din Legea Educatiei Nationale nr.
1/2011, cu modificarile qi completirile ulterioare,
- prevederile Ordinului Ministrului EducaJiei, Cercetirii, Tineretului 9i Sportului
w. 557612011 privind ,,Criteriile generale de acordare a burselor elevilor" din
invS{dmdntul preuniversitar de stat;
- prevederile H.G nr. 106412020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor
de performanfd, de merit, de studiu gi de ajutor social pentru elevii din invilimAntul
preuniversitar de stat, cu frecvenJd, care se acordi in anul qcolar 2020-2021;

- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 4 si alin. 7,lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul Adminishativ cu modificarile qi completlrile ulterioare,
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Vladeni, judetul Dambovita.

tn temeiul prevederilor art

art

alin. 1, tit. a din Ordonanfa de
Urgen{i nr. 5712019 privind Codul administrativ cu modificarile gi completirile
139,

196,

ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.l Se aprobd cuantumul burselor lunare pentru elevii din instituliile de
invd{dmdnt preuniversitar de stat din comuna Vladeni, pentru anul qcolar 2020 - 2021,
dup6 cum urmeazi:

performanld.' - cuantumul unei burse de performan![ - 200 lei;
2) Burse de merit: - cuantumul unei burse de merit - 160 lei;
3) Burse de studiu: - cuantumul unei burse de studiu - 130 lei;
4) Burse de ajutor social: - cuantumul unei burse de ajutor social - 100 lei.
1) Burse de

Art.2 Dup[ comunicarea fondurilor repartizate pentru acordarea burselor, fiecare
unitate de inv6{5mdnt de pe raza comunei Vladeni, va stabili, in Consiliul de
Administrafie, numlrul gi tipul de burse ce vor fi acordate in anul 2020 - 2021.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlrdri se incredin\eazd primarul prin
Serviciul financiar contabil si achizitii publice.
Art. 4 Prezenta hotarare, se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, conducerii Scolii Gimnaziale,,stan
Stefan" Vladeni, primarului comunei Vladeni, Prefectului judetului Dambovita pentru
verificarea legalitatii si se aduce la cunostinta publica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
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