ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VANATORII MICI
HOTARARE
privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare finantate din bugetul Comunei
Vanatorii Mici, aferente anului scolar 2020-2021
Consiliul Local al Comunei Vanatorii Mici, judetul Giurgiu intrunit in sedinta
extraordinara a lunii aprilie 2021 ;
Avand in vedere:
-Adresa nr.414/2021 a Scolii Gimnaziale nr.1 Vanatorii Mici, cu privire la necesarul de burse scolare
pentru anul scolar 2020-2021;
-referatul de aprobare nr.107/16.04.2021 al Primarului comunei Vanatorii Mici ;
-raportul de specialitate nr. 108/16.04.2021 al compartimentului de specialitate din cadrul primariei
Vanatorii Mici;
-Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 109,110,111/16.04.2021;
-Hotararea Consiliului Local Vinatorii Mici nr.21/16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2021;
-prevederile art.5 alin.(3) si (4) si ale art.20 alin.(1) lit.h) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.4, art.6 alin.(3), art.8 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.9 (1-2) si art.13 lit. a), b), 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;
-prevederile art.82 alin.(1) si (2) si art.105 alin. (2) lit. d) din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), coroborat cu art.196 alin.(1), lit.a)din
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba acordarea burselor pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe
raza Comunei Vanatorii Mici, pentru anul scolar 2020-2021, dupa cum urmeaza:
Nr. Crt.

Tip Bursa

Cuantum

Nr. burse

1

Bursa medicala

200 lei

7

2

Bursa Orfan

200 lei

4

Total

11

Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre directorul si contabilul Scolii
Gimnaziale nr.1 Vanatorii Mici .

Art.3.- Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal autoritatilor si persoanelor interesate prin
grija secretarului general al comunei Vanatorii Mici, judetul Giurgiu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Radu Gabriel-Marin
Contrasemneaza ,
Secretar general u.a.t.
Matei Carmen-Monica
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