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HOTĂRÂRE   nr. 80  
Din 21.12.2022

Privind aprobarea cuantumului si numărul burselor colare pentru elevii Scolii Gimnaziale nr. 1 Petreu,ș
pentru anul colar 2022-2023ș

Consiliul  Local  al  comunei  Abrămu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 21ț
decembrie 2022,

Având în vedere :
-  referatul  de aprobare al primarului  comunei Abrămu  înregistrată sub nr.3320 /14.12.2022 iț ș

raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.3321/14.12.2022, precum i avizulș
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Abrămu  ; ț

-  art.  4  din  Ordinul  METCS  nr.  5576/07.10.2011,  privind  aprobarea  criteriilor  generale  de
acordare a burselor elevilor din învă ământul preuniversitar de stat;ț

-  prevederile  HG  nr.1138/2022  pentru  aprobarea  cuantumului  minim  al  burselor  de
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul   preuniversitar de
stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-2023

- art. 5, alin. 3), lit. j) din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat, coroborat cu art. 82, alin.
(1) i (2), art. 102, alin (1) , art. 103, alin . (2) , lit. d) din Legea nr. 1 /2011 a Educa iei na ionaleș ț ț

În  temeiul 139,  alin.  (1)  i  art.  196,  lin  (1),  lit.  a)  din  OUG nr.  57/2019 privind  Codulș
Administrativ, 

HOTĂRÂ TE:Ș

Art.1  .   Se aprobă acordarea de burse colareș  de performan ă, merit, studiu i ajutor social, pentruț ș
anul colar 2022-2023ș  elevilor colii Gimnaziale nr. 1 Petreu, după cum urmează:Ș
-      2  burse de merit în cuantum de 200 lei/lună/copil, pentru elevii cu media între 9.50 – 10.00;
-   78 burse de ajutor social în cuantum de 200 lei/lună/copil
-     4 burse de ajutor social l(orfani) în cuantum de 200 lei/lună/copil
-     1 bursă de studiu în cuantum de 150 lei/lună/copil
      Art.2. Fondurile necesare pentru plata burselor colare sunt suportate din bugetul propriu alș
Primăriei comunei Abrămu  i din sume defalcate din unele venituri ale Bugetului de stat. ț ș
       Art.3.(1) Bursele  se acordă pe perioada cursurilor  colare,  inclusiv  pe timpul  pregătirii  iș ș
sus inerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale i pe perioadaț ș
pregătirii practice.

(2)Prin excep ie de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordă i pe perioadaț ș
vacan elor colare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situa iile prevăzute de art.ț ș ț
19,  din Ordinul  METCS nr.  5576/07.10.2011 privind  aprobarea criteriilor  generale  de acordare  a
burselor elevilor din învă ământul preuniversitar de stat;ț
        Art.4.  Prezenta  Hotărâre  se  comunică  cu:  Institu ia  Prefectului  Bihor;  Primarul  comuneiț
Abrămu ;  Compartimentul  contabilitate;  coala  Gimnaziala  nr.  1  Petreu  i  se  publică  pe  site-ulț Ș ș
Primăriei comunei Abrămu  spre informarea cetă enilor.ț ț

                  Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, ț
fiind prezen i ț 13  consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămuț    
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