ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2017

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 1.206 din
01.03.2017;
Raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-contabilitate,
nr. 1.207 din 01.03.2017 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul
Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local
Aluniş ;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Adresa Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş, nr. 269/2017;
Prevederile art. 9 alin. (7) şi art. 12 alin.(2) şi (3) al Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011 ;
Prevederile art. 4 al Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), litera a), pct.1 şi art. 45 alin. (1),
respectiv art.115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Aprobă un număr de 28 burse pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2017, după cum urmează:
- 19 burse de merit;
- 9 burse sociale.

Art.2. – Aprobă cuantumul lunar al unei burse de merit în sumă de 60 lei
şi cuantumul lunar al unei burse sociale în sumă de 50 de lei.
Art.3. – Acordarea burselor se va face cu respectarea prevederilor art. 17
al Ordinului Ministerului Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
5.576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de ordonatorul terţiar
de credite, directorul Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş.
Art.5. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
- Directorului Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 31 martie 2017, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
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Gheorghe Drăghici
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Secretar,
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