ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.80/2021
privind acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse de merit și de performanță pentru
elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna
Săsciori, judeţul Alba
Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară- în ziua
de 20 octombrie 2021, ora 8,30;
uând în dezbatere:
L
- Adresa nr.3367/18.10.2021, a Școlii Gimnaziale Săsciori cu privire la aprobarea
burselor școlare pentru anul scolar 2021-2022;
-Proiectul de hotărâre nr.241/19.10.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului
de hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl. Morar Nicolae Florin;
-Referatul de aprobare nr.242/19.10.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului
de hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl. Morar Nicolae Florin;
-Raportul de specialitate nr.243/19.10.2021 2021 întocmit de către d-na. Fridrich
Oana- Alexandra-consilier II în cadrul primăriei comunei Săsciori;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 -pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină,
protecția mediului și turism
Având în vedere prevederile:
- art.5 (3) si (4) si ale art.20 (1) lit „h” din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- 82(1) si (2) si art.105 (2) lit.”d” din Legea nr.1/2011, a Educatiei Nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.4, art.6 (3) , art.8(1) lit.”a”, alin.(2) , art.9 (1-2), si art.13 lit. „a”, „b” si „c” din Ordinul
nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.129(1), 129(7) lit.,,a,, coroborat cu art. 196 (1) lit. „a” din din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019 , privind codul administrativ;
H O T Ă R ĂȘ T E :
Art.1. - Se acordă pentru anul scolar 2021-2022 burse sociale, burse de studiu, burse de
merit și burse de performanță pentru elevii din unitățile de învățamânt preuniversitar de stat
(primar și gimnazial ) din comuna Săsciori dupa cum urmează:
Nr.
Tip bursă
Cuantum bursă- lei crt.
1.
Bursă socială pentru orfani sau bolnavi de :TBC, diabet,
100/lună
boli maligne, copii cu handicap locomotor, etc.
2.
Bursă socială pentru elevii din mediul rural, care sunt
scolarizaţi si cazati într-o altă localitate (internat sat
180/lună
Loman –alocație hrană)
Bursă socială pentru elevii proveniţi din familii care nu
3.
realizează un venit net mediu lunar sau nu deţin terenuri
100 lei/lună
agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele
colinare şi de şes şi de 40.000 mp, în zonele montane

4.
5.

Bursă de studiu
Bursă de merit

6.

Bursă de performanță

100 lei/lună
100 lei/lună
(media 8,50-10,00)
100 lei/lună

Art.2.- Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de
medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
Art.3.- Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parinții/tutorii legal
instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea
de învățământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de
acordare a bursei de ajutor social.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de dl. Morar Nicolae-Florin, primarul
comunei Săsciori prin grija compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Săsciori.
Art.5.- Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului - judeţul Alba ;
-D-lui Morar Nicolae-Florin – primar ;
-Compartiment contabilitate ;
-Conducerii Şcolii gimnaziale Sasciori.
Săsciori la 20 octombrie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
GAVRILĂ ILIE

CONTRASEMNEAZĂ
p. Secretarul general al comunei,
Maria-Monica Ilea

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate,
care reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor
prezenți.

