ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 34/2016
privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii
din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1, Sat Draxeni
pentru anul scolar 2016-2017

având în vedere:
- adresa nr. 2685 din 17.11.2016 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Sat Draxeni prin care
propune Consiliului local Rebricea aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru
elevii din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1 Sat Draxeni pentru anul
scolar 2016-2017;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
in conformitate cu prevederile art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011,
coroborat cu prevederile art.4 al Cap. I si art. 5 al Cap. II din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat,
cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 36, alin. (1) si alin (6) lit. “a” pct. 1, art. 45 alin. (1) si art.115 lit. “b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Consiliul local al comunei REBRICEA, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba un numar de 73 de burse pentru elevii din invatamantul primar si
gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1 Sat Draxeni pentru anul scolar 2016-2017, astfel:
 burse de merit – un numar de 27 burse;
 burse boala si orfani – un numar de 13 burse;
 burse de naveta – un numar de 33 burse;
Art. 2. Se aproba cuantumul burselor pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din
Scoala Gimnaziala nr.1 Sat Draxeni pentru anul scolar 2016-2017, astfel:
 burse de merit – 60 lei/luna;
 burse boala si orfani – 60 lei/luna;
 burse de naveta – 30 lei/luna(elevii care fac naveta din satele Tufestii de Jos si Sasova);
 burse de naveta – 40 lei/luna(elevii care fac naveta din satul Bolati);
Art.3. Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual in Consiliile de
administratie ale unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu
integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Rebricea, prin Compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.

Art.5. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in
termenul prevazut de lege.

Rebricea, 15 decembrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihăilă Neculai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,
IMPOZITE SI TAXE
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii
din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1, Sat Draxeni
pentru anul scolar 2016-2017

Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut cu respectarea
prevederilor art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, coroborate cu
prevederile art.4 al Cap. I si art. 5 al Cap. II din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar
de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, elevii de la cursurile cu frecventa din
invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat.
Acordarea burselor reprezinta o forma de sprijin material, vizand atat protectia
sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.
Bursele se acorda din bugetul local in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie,
iar cuantumul unei burse si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului
local.
Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual in consiliile de
administratie ale unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu
integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.
Motivat de prevederile legii sus-mentionate si cu respectarea art. 36, alin. (1) si alin
(6) lit. “a” pct. 1, art. 45 alin. (1) si art.115 lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun
adoptarea proiectului de hotarare, in forma prezentata de initiator.
12 decembrie 2016

CONSILIER,
Baciu Violeta - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
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privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii
din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1, Sat Draxeni
pentru anul scolar 2016-2017

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat acest proiect de hotărâre ca urmare a adresei nr.2685/17.11.2016 a Scolii
Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni, prin care propune Consiliului local Rebricea aprobarea numarului de
burse si cuantumul acestora pentru elevii din invatamantul preuniversitar.
Prin proiect va propun, cu incadrarea prevederilor in art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei
nationale nr.1/2011, coroborat cu prevederile art.4 al Cap. I si art. 5 al Cap. II din Ordinul MECTS
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, sa aprobati un numar de 73 burse
pentru anul scolar 2016-2017, din care 27 burse de merit, 13 burse boala si orfani si 33 burse de
naveta.
Criteriile si cuantumul acestor burse este stabilit de Consiliul de administratie al scolii in data
de 03.11.2016, astfel:





burse de merit – 60 lei/luna;
burse boala si orfani – 60 lei/luna;
burse de naveta – 30 lei/luna(elevii care fac naveta din satele Tufestii de Jos si Sasova);
burse de naveta – 40 lei/luna(elevii care fac naveta din satul Bolati);

Din aceste considerente, cu încadrarea in prevederile art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei
nationale nr.1/2011 și ale art. 36, alin. (1) si alin (6) lit. “a” pct. 1, art. 45 alin. (1) si art.115 lit.
“b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului, în forma prezentată.

12 decembrie 2016

P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

