
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI
 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare

acordate elevilor Scolii Gimnaziale Barcanesti
in semestrul al II-lea  al anului şcolar 2020-2021

Consiliul local Barcanesti, judetul ialomita
Având în vedere:
-referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Barcanesti  înregistrat  la
nr.1261/19.04.2021
-referatul compartimentului de specialitate înregistrat nr.1262/19.04.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.1283/21.04.2021 
-adresa  Scolii  Gimnaziale  Barcanesti  nr.547/19.04.2021  ,  prin  care  propune
acordarea burselor scolare 
-prevederile art. 9 alin.(7) ,art.82 alin.(1), (2) şi (3), art.105 alin.(2) lit.d) din
Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile  Ordinului  nr.5576/2011,  privind  aprobarea  Criteriilor  generale  de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu
modificările şi completările ulterioare,
-prevederile H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor
de  performanta,  de  merit  ,  de  studiu  si  de  ajutor  social  pentru  elevii  din
invatamantul preuniversitar de stat , cu frecventa , care se acorda in anul scolar
2020-2021 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d),alin. (7) lit. a) şi alin.(12) respectiv art.139
alin.(1) 

 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019,modificat şi completat ulterior,

                                           H O T A R A S T E :
Art.1.  -  Se  aprobă  numărul  si  cuantumul  burselor  şcolare  aferente

semestrului  I   al  anului  şcolar  2020-2021,  conform  anexei  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul localităţii
prin compartimentul de specialitate .
 
                         Presedinte sedinta,
                            Machita Daniela                             Contrasemneaza
                                                                        Secretar general comuna
                                                                              Radu Teodor Liviu
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 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL BARCANESTI                                Anexă la 
                                                                               HCL nr.26/21.04.2021

Stabilirea numărului şi  cuantumului burselor şcolare

                    

                     Presedinte sedinta,                                      Secretar,
                       Machita Daniela                                Radu Teodor Liviu

Nr.

crt

Denumirea bursei şcolare
Numărul burselor

acordate

Cuantumul lunar al bursei

acordate

1 Bursă de merit 37 120  lei
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