ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA STĂNILEŞTI
CONSILIUL LOCAL STANILESTI

H O T Ă R Â R EA
NR. 14

privind aprobarea cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de
stat din Comuna Stănileşti pentru anul 2012

Consiliul local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui , întrunit în şedinţa de lucru
ordinară în data de 21.05.2012;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti:
- raportul compartimentului financiar –contabil;
- avizul comisiei de specialitate a Consiuliului Local;
- prevederile art. 82 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
Prevederile art. 4 şi 5 din Ordinul nr. 5576 /2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării ,
Tineretului şi Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile HCL nr. 21/03.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2012 al comunei Stănileşti, pe secţiuni de Dezvoltare şi
Funcţionare ;
- prevederile art. 36, alin. 2 , lit. d şi alin. 6 , lit. a , pet. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale , republicată şi actualizată;
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215 /2001
privind administraţia publică , locală, republicată, actualizată.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de
stat din com. Stănileşti, pentru anul 2012 după cum urmează:
1. Bursa de merit defalcată după cum urmează:
În cuantum de 50 lei pentru elevii care au obţinut locul I la etapele judeţene ale
olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS şi pentru elevii care
au obţinut locul I la etapele judeţene ale competiţiilor /concursurilor cultural artistice , cu
caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ştiinţific, de nivel naţional , organizate de
MECTS.

În cuantum de 40 lei pentru elevii care au obţinut locul II la etapele judeţene ale
olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS şi pentru elevii care
au obţinut locul II la etapele judeţene ale competiţiilor /concursurilor cultural artistice , cu
caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ştiinţific, de nivel naţional , organizate de
MECTS.
În cuantum de 30 lei pentru elevii care au obţinut locul III la etapele judeţene ale
olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS şi pentru elevii care
au obţinut locul III la etapele judeţene ale competiţiilor /concursurilor cultural artistice ,
cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ştiinţific, de nivel naţional , organizate de
METCS
În cuantum de 50 lei pentru elevii care au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi
nota 10 la purtare în anul şcolar anterior , repectiv în primul semestru al anului şcolar ,
pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, (în număr de 3
burse).
2. Bursă de studiu în cuantum de 40 lei, ( în număr de 5 burse).
3. Bursă de ajutor social, în cuantum de 30 lei ,(în număr de 24 burse).
Art. 2 Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă , a burselor de merit, a
burselor de studiu, şi a burselor de ajutor social se stabilesc anual
din consiliile locale ale unităţilor de învăţământ , în limitele fondurilor repartizate şi în
raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
Art. 3 Bursele vor fi acordate din bugetul local al comunei Stănileşti.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei
Stănileşti, prin compartimentul financiar- contabil.
Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică respectiv se comunică
primarului Comunei Stănileşti, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire şi se comunică
Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate.
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