România
Judeţul Harghita
Comuna Ditrău
Consiliul Local al comunei Ditrău

HOTĂRÂREA Nr. 20/2020
privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială "Siklódi Lőrinc" Ditrău
pentru anul şcolar 2019-2020
Consiliul local al com unei Ditrău, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
martie 2020;
Având în vedere;

o
Proiectul de hotărâre iniţiat de doam na Puskás Anna, consilier local, preşedintele
com isiei pentru activităţi social-culturale, culte şi învăţăm ânt;
o
Referatul de aprobare al prim arului com unei Ditrău, înregistrat sub nr. 1548/2020;
o
Hotărârea consiliului local Ditrău nr. 10/2020 pentru aprobarea bugetului local pentru
anul 2020;
o
Avizul com isiei pentru activităţi econom ice, buget, precum şi a com isiei pentru activităţi
social-culturale, culte şi învăţăm ânt;
o
Raportul de specialitate al aparatului propriu al prim arului com unei Ditrău nr.
1565/2020;
o
Procesul verbal de afişare al proiectelor de hotărâre, nr. 999/2020;
o
cererea nr. 1656/2019;
în baza art. 4 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţăm ântul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M .E.T.C.S. nr. 5576/07.10.2011, privind aprobarea
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţăm ântul preuniversitar de stat, m odificat şi
com pletat;
în conform itate cu prevederile art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (2) şi a art. 105 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, m odificată şi com pletată;
în tem eiul dispoziţiilor art. 129, alin. (7) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind codul adm inistrativ cu m odificat:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cuantum ul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din
învăţăm ântul preuniversitar de stat din com una Ditrău, în anul şcolar 2019-2020, după cum urmează:
•

Bursa de performanţă: în cuantum de 50/lună/elev

•

Bursa de merit: în cuantum de 40/lună/elev

•

Bursa de ajutor social: în cuantum de 30/lună/ elev
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Art. 2. Se aprobă acordarea burselor pentru un num ăr de 29 elevi în anul şcolar 2019 - 2020;
Art. 3. Plata burselor va fi efectuată de unitatea de învăţăm ânt, eşalonat conform repartizărilor
bugetare trim estriale aprobate.
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează conducerea Şcolii Gim naziale „Siklódi
Lőrinc" Ditrău.

Art. 5. Prezenta hotărâre se com unică instituţiei de învăţăm ânt, Com partim entului contabilitate,
caserie, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita

Ditrău, 25 m artie 2020
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