ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA STĂNILEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR.19
privind aprobarea cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat din comuna Stănileşti aferente anului 2014

Consiliul local al Comunei Stănileşti, judeţul Vaslui , întrunit în şedinţa de
ordinară în data de 13.06.2014;
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. 1/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2014 al comunei Stănileşti, pe secţiuni de
Dezvoltare şi Funcţionare ;
- prevederile art. 36, alin. (2) , lit. “d” şi alin. (6) , lit. “a” , pct. 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 comuna Stănileşti, pentru anul 2014 după cum
urmează:
1. Bursa de merit în cuantum 50 lei (în număr de 5 burse)
2. Bursa de studiu în cuantum de 40 lei (în numar de 5 burse)
3. Bursa de ajutor social, în cuantum de 30 lei ( în numar de 18 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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