ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

Hotărârea nr.9/2014

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din Şcoala
gimnazială nr.1 Dochia în anul 2014 şi repartizarea sumelor cu această destinaŃie
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă extraordinară în data de 04 februarie 2014,
Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru
Iulian-Gheorghe privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din
Şcoala gimnazială nr.1 Dochia în anul 2014 şi repartizarea sumelor cu această destinaŃie, precum şi
referatul de specialitate nr.814/2014 întocmit de secretarul comunei Dochia şi compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de învăŃământ din cadrul Consiliului
Local al comunei Dochia;
În baza prevederilor art.82 din Legea EducaŃiei NaŃionale nr.1/2011 şi Ordinului M.E.CT.S.
nr.5576/2011-privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăŃământul preuniversitar de stat; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizională in
administratia publica locala;
În temeiul art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a”, pct.1, alin.(9) şi art. 45 alin.(1), art.115
alin.(1) lit.”b” din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă prezenta:

HOTARARE:
Art.1. (1) Se aprobă cuantumul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din Şcoala gimnazială
nr.1 Dochia în anul 2014, după cum urmează:
-bursă socială: 44,44 lei/lună/elev;
-bursă de studiu: 0 lei/lună/elev;
-bursă de performanŃă: 0 lei/lună/elev;
-bursă de merit: 0 lei/lună/elev.
(2) Durata acordării acestor burse este de 9 luni/an (ianuarie-iunie 2014, respectiv
octombrie-decembrie 2014).
Art.2 Pentru încadrarea în limitele sumelor aprobate cu destinaŃia de burse şcolare se aprobă
repartizarea numărului de burse, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia,
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia şi
directorul unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor interesate
şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 04 februarie 2014

Preşedinte de şedinţă,
Popa Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri locali
în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.
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Nr.814 /31.01.2014

REFERAT

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din Şcoala
gimnazială nr.1 Dochia în anul 2014 şi repartizarea sumelor cu această destinaŃie

Având în vedere :
- dispoziŃiile art.82 din Legea nr.1/2011-legea educaŃiei naŃionale, conform cărora „(1) Elevii de la cursurile cu
frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanŃă, de burse de merit, de
burse de studiu şi de burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul
acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeŃean/consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanŃă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de
ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ, în limitele fondurilor
repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităŃilor şcolare”;
-Ordinul nr.5576/2011 al M.EC.T.S. privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăŃământul preuniversitar de stat; conform respectivului ordin, bursele de care pot beneficia elevii din
învăŃământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanŃă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor
social.
Prin HCL Dochia nr.6 /2014-privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia s-a aprobat repartizarea
sumei de 8.000 lei pentru acordarea de burse către Şcoala gimnazială nr.1 Dochia.
Şcoala gimnazială nr.1 Dochia a propus un cuantum de 44.44 lei/lună/elev pentru fiecare bursă socială
raportat pe 9 luni.Pentru încadrarea în limitele sumelor aprobate cu destinaŃia de burse şcolare, Şcoala gimnazială
nr.1 Dochia a propus acordarea unui număr de 20 burse sociale, durata acordării acestor burse fiind de 9 luni/an
(ianuarie-iunie 2014, respectiv octombrie-decembrie 2014).
Având în vedere cele expuse, în conformitate cu actele menŃionate propunem adoptarea unei hotărâri în
sesnsul arătat.
Secretarul comunei Dochia,
OVIDIU ACRISTINEI

Şef birou contabilitate,
ELENA FLOREA

