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HOTARAREA NR. 87/2020
privind aprobarea numarului burselor scolare si a cuantumului acestora pentru elevii cuprinsi in
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Santamaria-Orlea, in anul scolar 2020-2021

Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din
data de 27.11.2020;
Analizand Proiectul de hotarare nr. 91/2020 si Referatul de aprobare nr. 91/20.11.2020 intocmit de
catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei
hotarari privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora pentru al anului scolar 2020-2021,
pentru elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat din comuna Santamaria-Orlea;;
Avand in vedere raportul nr. 91/25.11.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea si avizele comisiilor de specialitate a CL
astfel:
- Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura
avizul inregistrat in registrul special sub nr. 94/27.11.2020;
- Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport activitati socialculturale, culte, avizul inregistrat in registrul special sub nr. 95/27.11.2020;
Luand in considereare:
- adresa nr. 1705/02.11.2020 a Scolii gimnaziale Santamaria-Orlea, inregistrata la nr. 5155/06.11.2020, prin
care solicita acordarea unui numar de 18 burse de merit si 25 burse de ajutor social;
- prevederile art. 82 alin.(1) si (2) si art.105 alin.(2) lit.d din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 4 din Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5576/2011 privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.19 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit. d, alin.7, lit. a, b, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a
coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1)
lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba un numar de 43 burse scolare si cuantumul acestora, pentru elevii cuprinsi in
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Santamaria-Orlea, in anul scolar 2020-2021, dupa cum
urmeaza:
- 18 burse de merit in cuantum de 70 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor scolare;
- 25 burse de ajutor social in cuantum de 50 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor si a vacantelor scolare.
Art.2 Primarul comunei Santamaria-Orlea prin compartimentul de specialitate si Directorul Scolii
Gimnaziale Santamaria-Orlea vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Hotararea poate fi contestata in conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a
Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului
comunei Santamaria-Orlea, Scolii Gimnaziale Santamaria-Orlea,
compartiment buget, finante,
contabilitate si resurse umane si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.

Santamaria-Orlea, 27 noiembrie 2020

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BIRIS IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL

Cvorum necesar pentru adoptare- majoritatea absoluta (7 consilieri); Adoptata prin vot deschis .
Consilieri în funcţie 13; Consilieri prezenţi 13, voturi pentru 13, impotrivă 0 , abţineri 0 .

