CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 23
privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul
Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018
Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 09.03.2018 la
care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către doamna
consilier local Iftime Alida Elena privind acordarea burselor școlare în cadrul Școlii Gimnaziale
Oțeleni în anul 2018;
Având în vedere raportul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.1200 din data de 07.03.2018;
Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1)-(3), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/
2011, a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, privind aprobarea
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere că a fost suplimentat pe ordinea de zi, constatându-se caracterul urgent
al acestuia, cu votul ”pentru” a 10 consilieri din 12 în funcție, 1 vot împotrivă și 1 vot abținere;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 10 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
ART.1 - Se acordă în anul 2018 un număr de 40 de burse pentru elevii din cadrul Școlii
Gimnaziale Oțeleni, după cum urmează:
a) 14 burse de ajutor social pentru o perioadă de 12 luni cu revizuirea dosarului la 1
septembrie 2018;
b) 12 burse de merit şi burse de studiu pentru o perioadă de 6 luni cu revizuirea situaţiei la
sfârşitul fiecărui semestru;
c) 14 burse de performanţă alocate o singură dată la sfârşitul anului şcolar 2017 - 2018.

ART.2 Se aprobă cuantumul burselor de care beneficiază elevii din învăţământul
preuniversitar de stat din comuna Oţeleni în anul 2018, după cum urmează:
a) Bursă de ajutor social - 50 lei/ lună;
b) Bursă de merit - 80 lei/lună;
c) Bursă de performanţă – 100 lei
ART.3 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de
venituri şi cheltuieli al comunei Oţeleni aferent anului 2018.
ART.4 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Școlii Gimnaziale Oțeleni;
- Compartimentului financiar contabil;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
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