Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Consiliul Local

Proiect de Hotarare nr. 32 /2020
privind modificarea ~i completarea art.3 din H.C.L. nr.119/16 decembrie 2019,
privind aprobarea numarului de burse ~i a cuantumului unei burse pentru
elevii din invatfunantul preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2019/2020

Consiliul Local al orasului Negre~ti, judetul Vaslui,
avand in vedere:
- referatul de aprobare a initiatorului nr. 2716/19.03.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2717/19.03.2020;
in conformitate cu prevederile:
- art. 4 ~i 5, art.13, lit."a" ~i art.18 din Ordinul nr. 5576/2011, privind criteriile generale
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- articolul unic din H.G. nr. 666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului minim al
burselor de performanta, de merit, de studiu ~i de ajutor social pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul ~colar 2019-2020;
- art. 82, alin. (1), (2) ~i art.105 , alin.(2), lit."d" din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. "d", alin. (7), lit. "a", art. 139, alin. (3), lit."a" ~i
art. 196, alin.(1), lit."a" din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Adoptii prezenta,
Hotarare:
Art.I. Se modifica ~i se completeaza art.3 din H.C.L. nr.119/16 decembrie 2019,
privind aprobarea numarului de burse ~i a cuantumului unei burse pentruelevii din invatamantul
preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2019/2020 ~i va avea urmatorul cuprins:
,,Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de
venituri ~i cheltuieli al ora~ului Negre~ti aferent anului 2019/2020, alocate din cap.65 invatamant, titlu 10 - ,,Alte cheltuieli", cod 59 - ,,Burse".
Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.119/16 decembrie 2019, raman neschimbate.
Art.III. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de primarul
buget-contabilitate.
Negre~ti,

ora~ului,

19 martie 2020

Avizat,
Secretar general
Felicia FAUR

Rd.FF/PG

prin biroul

Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primar
Nr.2716/19 .03 .2020

Referat de aprobare

privind modificarea ~i completarea art.3 din H.C.L. nr.119/16 decembrie 2019,
privind aprobarea numarului de burse ~i a cuantumului unei burse pentru
elevii din invatfunantul preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2019/2020

Avand in vedere ca la art.3 din H.C.L. nr.119/16 decembrie 2019 nu sa
Ia.cut precizarea, ca acoperirea cheltuielilor pentru burse se face pe an ~colar
2019/2020, se impune modificarea ~i completarea in acest sens, in vederea
alocarii sumelor necesare la cap.65 - Invatamant, titlu 10 - ,,Alte cheltuieli", cod
59 - ,,Burse".
In urma celor prezentate, supun dezbaterii ~i aprobarii consiliului local
proiectul de hotarare in forma prezentata.
Va multumesc!
'
Negre~ti,

Rd.FF/PG

19 martie 2020

Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primaria

Biroul buget-contabilitate
Nr. 2717/19.03.2020

Ra port
la proiectul de hotarare, privind modificarea art.3 din HCL nr.119/16 decembrie 2019
privind aprobarea numarului de burse ~i a cuantumului unei burse pentru
elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2019/2020

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, conform prevederilor art. 2 din Ordinul nr. 5576/2011.
Prin acest Ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, a aprobat, conform art. 1, Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, a burselor de
studiu si a celor de ajutor social 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, conform prevederilor Art. 20, alin. (1) din
Ordinul nr. 5576/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat
beneficiaza lunar de burse de performanta, de burse de merit, de burse de studiu si de
burse de ajutor social, conform prevedrilor Art. 82, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ - teritoriale de
care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, in limita fondurilor aprobate cu
aceasta destinatie, conform art. 105, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 3 din HCL nr.119/2019 prevedea ca fondurile necesare pentru
acoperirea cheltuielilor cu bursele elevilor aferente anului ~colar 2019/2020 sa fie
alocate in bugetul de venituri ~i cheltuieli al ora~ului Negre~ti aferent anului 2019.
Se impune modificarea perioadei bugetare in care se suporta plata acestor
cheltuieli, respectiv plata se va face din bugetul de venituri ~i cheltuieli al ora~ului
Negre~ti aferent anilor 2019/2020.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa dispuneti.
Va multumesc !
Negre~ti,

19 martie 2020
intocmit,
Sef birou buget-contabilitate
Ee. Gugeanu Lenuta

Rd.FF/PG
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