ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse
acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din comuna Bălțătești
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Examinand referatul de aprobare întocmit de primarul comunei , inregistrat la nr.2608/20.05.2022,
precum și raportul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, secretarul comunei.
Având în vedere:
- adresa nr.771/05.05.2022 înaintată de Școala Gimnazială, comuna Bălțătești,
înregistrată sub nr.2558/11.05.2022;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1094/06.10.2021, pentru aprobarea
cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 - 2022
- prevederile art.82 alin.(1) și art.105 alin.(2) lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației
naționale , cu modificările și completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozițiilor art.129 alin.(7) lit.a, art.139 alin.3 lit.a, precum și art.196 alin.(1) lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. – Se aproba un număr total de 131 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
din cadrul unităților de învățământ din comuna Bălțătești(sat Bălțătești și sat Valea Seacă) aferente anului
școlar 2021-2022 semestrul II, din care:
- burse de studiu – 40
- burse de merit – 38
- burse sociale – 53 (4-orfani; 7-boală; venit mic -42)
Art.2. – Se aproba cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza
comunei Bălțătești, astfel:
- bursa de merit – 200 lei/lună
- bursa de studiu – 150 lei/lună
- bursa de ajutor social – 200 lei/lună
Art.3.- Acordarea burselor școlare se va realiza de către unitatea de învățământ în baza criteriilor
generale stabilite prin Ordinul Ministrului Educației nr.5870/2021, privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
Art.4. – Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
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