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HOTARAREA NR. 44 

                                  

Cu privire la:  acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la 

nivelul Scolii Generale Ionesti  

  

Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

3.11.2021, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

  Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Ioneşti insotit de 

referatul de aprobare nr. 6422 din 1.11.2021, precum şi raportul de specialitate al 

compartimentului de contabilitate înregistrat sub nr. 6421 din 1.11.2021 prin care se 

propune acordarea de burse elevilor ce frecventeaza cursurile invatamantului preuniversitar 

de stat in cadrul Scolii Generale Ionesti; 

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului contabil nr. 6423 

din 1.11.2021, precum şi raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, nr. 6524 din 3.11.2021, precum 

şi raportul de avizare al secretarului general al comunei inregistrat sub nr 6424 din 

1.11.2021; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 
În conformitate cu prevederile art. 82 si 105 din Legea 1/2011 a Educatiei Nationale 

cu modificările şi completările ulterioare, art 1  din HG 1094/2021, art. 5 si urm. din Ordinul 

5576/2011 şi ale art 129 alin 2 lit. d) si alin.7 lit. a) din OUG 57/2019 cu privire la Codul 

Administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. a) si art. 196 alin. 1 lit. a)  din OUG 57/2019 cu 

privire la Codul Administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1. Se aproba acordarea in semestrul I al anului scolar 2021-2022 a unui numar de 

49 burse de merit si 54 burse de ajutor social, in cuantum de 100 lei/luna, elevilor ce 

frecventeaza cursurile invatamantului preuniversitar de stat in cadrul Scolii Generale Ionesti. 

 

Art.2. Incepand cu semestrul II al anului scolar 2021-2022 cuantumul bursei de 

merit, respectiv de ajutor social este de 200 lei/luna. 

 

Art.3. Suma aferenta burselor nomilanizate la art. 1 si art. 2, reprezinta finantare 

complementara fiind asigurata din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de Stat. 

 

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate, precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 

 

Art.5. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul 

Consiliului Local Ioneşti. 
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