HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala
Gimnazială Ciugud pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de
28.07.2021;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud și Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului și a numărului burselor elevilor acordate de către Școala Gimnazială Ciugud
pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, inițiat de către primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Arhivă și Bibliotecă;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi
familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;
Văzând adresa nr.1091/25.06.2021.2020 a Școlii Gimnaziale Ciugud înregistrată la Primăria
comunei Ciugud sub nr.4806/25.06.2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație
nr.40/26.06.2021 privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor elevilor din cadrul
Școlii Gimnaziale Ciugud pentru anul școlar 2020-2021;
Având în vedere prevederile:
- art.129 alin.(2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.4 alin.(2) din Ordinul nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- art.82 din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor școlare și acordarea unui număr de 48 de burse pentru
semestrul II al anului școlar 2020-2021 elevilor Școlii Gimnaziale Ciugud, după cum urmează:
- 18 burse de merit în cuantum de 120 lei fiecare;
- 7 burse de studiu în cuantum de 110 lei fiecare;
- 23 burse sociale în cuantum de 100 lei fiecare.
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Art. 2. Hotărarea se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Alba;
- Primarului comunei Ciugud;
- Compartimentului Financiar contabil;
- Școlii Gimnaziale Ciugud;
- Un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 28.07.2021
Nr.78
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

