ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA
BALȘA 337015 nr. 175
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100
E-mail primaria.balsa@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 50/2020
privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului acestora, pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balşa, aferente anului școlar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în data
de 16 decembrie 2020;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/222/10.12.2020, la proiectul
de hotărâre nr. 51/10.12.2020, prin care se propune aprobarea numărului de burse şi a cuantumului
acestora, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balşa, aferente
anului școlar 2020-2021;
- Adresa nr. 209/10.12.2020 a Școlii Primare Balşa, privind propunerile de burse pentru
anul școlar 2020-2021, înregistrată la Primăria Balşa, sub nr. 1785/10.12.2020;
- Raportul nr. 2055/223/10.12.2020 al compartimentului administrativ financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balşa;
- Avizul favorabil nr. 2055/230/10.12.2020, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură,
activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială,
din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa;
În conformitate cu prevederile art. 3 şi 4 din Anexa la Ordinul M.E.C.T.S nr. 5576/2011,
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, modificat și completat ulterior, art. 82 și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea
educației naţionale, nr. 1/2011, modificată şi completată ulterior și ale Hotărârii Guvernului nr.
1064/2020;
În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), alin.
(3), lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă numărul de burse şi a cuantumului acestora, pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balşa, aferente anului școlar 2020-2021, după cum
urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea bursei

Bursa de performanţă
Bursa de merit
Bursa de studiu
Bursa de ajutor social (art.13, lit. a)
Bursa de ajutor social (art.13, lit. b)
Bursa de ajutor social (art.13, lit. c)
TOTAL

Număr
beneficiari de
burse
0
0
0
0
4
1
5

Cuantum lunar
bursă/beneficiar
- lei 0
0
0
0
100
100

Cuantum total
- lei 0
0
0
0
400
100
500
1

Art.2. Conform art. 20 din ordinal M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, criteriile specifice de acordare
a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se
stabilesc anual în consiliile de administraţie a Şcolii Primare Balşa, în limita fondurilor aprobate
prin buget şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevii a activităţilor şcolare.
Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Balşa prin Compartimentul administrativ financiar-contabil din aparatul de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului
administrativ financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului, Şcolii Primare Balşa,
Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, se aduce la cunoștinţă publică prin afișare.

Balşa la, 16 decembrie 2020
Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară, din data de 16 decembrie 2020, sistem de
vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”.
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