MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.91
Privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora
pentru semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021
Consiliul local al municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 23.12.2020, la care participă un număr de 14 consilieri, din totalul de
19 consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier, Spiridon Marian, a fost ales
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere Referatul de aprobare al Primarului municipiului
Drăgăşani, înregistrat sub nr.31471 din 16.12.2020 şi Raportul de specialitate al
Serviciului Buget-Finanțe Contabilitate înregistrat sub nr.31473 din 16.12.2020
prin care se propune aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului
acestora pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021, la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar din Municipiul Drăgăşani;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiei pentru programe de
dezvoltare economico socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor şi Comisiei pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement avizul de legalitate nr.31474
din 16.12.2020 dat de secretarul localităţii proiectului de hotărâre;
În baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu completările şi
modificările ulterioare, şi a prevederilor art.82 şi 105 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare,
coroborate cu prevederile H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului
minim al burselor de performanță, de merit, de studio și de ajutor social pentru
elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în
anul școlar 2020-2021;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), şi art.139
alin.(3) lit.a), coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu un numar de 13 voturi “pentru” și o abținere, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă un număr total de 199 burse pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Drăgăşani, aferente
semestrului I al anului şcolar 2020-2021, repartizate astfel:
Colegiul Naţional „Gib Mihăescu”
- burse de merit - 31;
- burse de ajutor social - 4.
Liceul Tehnologic “Brătianu”
- burse de merit - 24;
- burse de ajutor social - 5.
Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”
- burse de merit - 64;
- burse de ajutor social - 1.
Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”
- burse de merit -55;
- burse de ajutor social - 15.
Art.2. Se aprobă cunatumul lunar al unei burse pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Drăgăşani, aferente
semestrului I al anului şcolar 2020 - 2021, astfel:
- burse de merit - 100 lei/luna;
- burse de ajutor social - 100 lei/luna.
Art.3. Conducerile şcolilor din municipiul Drăgăşani vor asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul o va aduce la
cunostinţă publică prin afişare şi o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul
Vâlcea.
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