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H O T Ă R Â R E A  NR.  41

         Privitor la: aprobarea  tipului, numarului si cuantumului
burselor  scolare  pentru  anul  scolar  2020-2021
ce se acorda elevilor din unitatile de invatamant
preuniversitar localitatea Roșiile, județul Vâlcea 

Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea  întrunit  în
şedinţa sa ordinară din data de 24.05.2021 la care participă un număr
de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnul  Trușcă  Ion-Dumitru  a  fost  ales
preşedinte  de  şedinţă  pentru  o  perioadă  de  trei  luni  în  şedinţa
Consiliului local Roşiile din data de 29.03.2021;

Luând  în  dezbatere  referatul/raportul  de  specialitate  al
secretarului  general  UAT  Roșiile  înregistrat  la  nr.  1741/14.05.2021
referitor  la  aprobarea   tipului,  numarului  si  cuantumului  burselor
scolare  pentru  anul  scolar  2020-2021  ce  se  acorda  elevilor  din
unitatile  de  invatamant  preuniversitar  localitatea  Roșiile,  județul
Vâlcea, adresa  Școlii  gimnaziale roșiile nr. 236 și 237 din 19.05.2021
cu privire la numarul  burselor pentru anul scolar 2020-2021 pentru
elevii  din invatamantul preuniversitar de stat ai Scolii  Roșiile; având
în vedere HCL Roșile nr. 25/2021 privind aprobarea bugetului local;

Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului
local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Ţinând cont de raportul  de avizare al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;    
         In conformitate cu prevederile art 82 ,art 105 alin 2  din Legea
nr.  1/2011  a  Educatiei  Nationale   coroborate  cu  prevederile  H.G.
1064/2020 privind cuantumul minim al  burselor  de performanta ,
merit  ,  de studiu si  de ajutor social  pentru elevii  din invatamantul
preuniversitar de stat pe anul scolar 2020-2021; O.A.P. nr. 4742/2016
pentru  aprobarea  statutului  elevului,  OAP  5576/2011  privind
aprobarea  Criteriilor  generale  de  acordare  a  burselor  elevilor  din
invatamantul  preuniversitar  de stat,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, L. nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și
completările  ulterioare,  cu  respectarea  Legii  nr.  24/2000  privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.
52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică,
văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea
199/1997  pentru  ratificarea  Cartei  europene  a  autonomiei  locale,
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adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea
nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 129 alin. (4) lit. a),
alin. 7 lit. a), art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), art.140, art. 197 – 200,
art. 240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11
voturi  pentru,  Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea,
adoptă următoarea:

 
HOTARARE:

   Art. 1 Se aprobă  tipul, numarul si cuantumul burselor pentru anul
scolar  2020-2021 pentru elevii   din invatamantul  preuniversitar  de
stat ai Scolii Gimnaziale Roșiile,  dupa cum urmeaza :

1. Burse  de  performanță  =  …..  elevi  cu  un  cuantum   de  100
lei/lună care au obținut locul I, II și III la etapele naționale ale
olimpiadelor  și  concursurilor  școlare  naționale  organizate  de
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

2. Burse de merit: = ….. elevi dintre care:
- cu un cuantum  de 1000 lei care au obținut media generală 10
(zece), în anul școlar anterior;
- cu un cuantum  de 800 lei care au obținut premiul I;
- cu un cuantum  de 600 lei care au obținut premiul II;
- cu un cuantum  de 400 lei care au obținut premiul III;
- cu un cuantum  de 200 lei care au obținut mențiune,

3. Burse de studiu = 0 elevi cu un cuantum  de 100 lei /luna;  
4. Burse de ajutor social =……… elevi cu un cuantum  de 100 lei

/luna, elevilor care se încadrerază în prevederile art. 13 din OAP
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor  elevilor  din  invatamantul  preuniversitar  de  stat,  cu
modificările și completările ulterioare;  

   Art. 2. (1). În cazul în care numărul de burse acordate este mai
mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a
acestora,  consiliile  de  adminstrație  ale  unităților  de  învățământ
stabilesc, annual, criteriile specifice de acordare a burselor școlare.  

(2). Criteriile specifice de acordare a burselor  se stabilesc anual
în  consiliile  de administrație a unităților  de învățământ,  în  limitele
fondurilor  repartizate  și  în  raport  cu  intergralitatea  frecvenței
cursurilor elevilor.  

(3). Criteriile minimale de acordare a burselor este ca elevii să
aibă nota 10 la purtare și prezența integral la cursuri,  cu excepția
situațiilor motivate prin certificate medicale sau alte scutiri. 

Art. 3. Cheltuielile ocazionale cu acordarea de premii elevilor se
vor  suporta  din  bugetul  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al  comunei



Roșiile,  anual,  la  propunerea  Consiliului  de  Administrație  al  Școlii
Gimnaziale Roșiile.

Art 4. Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei
drepturilor banesti aferente burselor scolare revine conducerii Scolii
gimnaziale  Roșiile  care  va  cuprinde  criteriile  de  acordare  si  vor
respecta  cuantumul  minim prevazut  de  H.G nr.  1064/2020  și  HCL
Roșiile.

 Art.  5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituției  Prefectului
judeţului  Valcea  în  vederea  exercitării  controlului  cu  privire  la
legalitate, primarului localităţii Roşiile, Inspectoratului Județean Școlar
Vâlcea, Școlii Gimnaziale Roșiile pentru ducere la îndeplinire și se va
aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  grija  secretarului  general  al  UAT
Roșiile, judeţul Vâlcea.     

Roșiile, 24.05.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate,
      TRUȘCA ION-DUMITRU                     Secretar general UAT Roșiile, 

  AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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