R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA VUTCANI
CONSILIUL
LOCAL
c.p-737620 – Tel:0235/429031, fax: 0235/429063, E–mail: primariavutcani@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 31
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse care se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar de stat din comuna Vutcani pentru semestrul I al anului școlar
2021-2022
luând în dezbarere Proiectul de hotărâre nr. 30 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea cuantumului
și a numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna
Vutcani pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022;
având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului cu privire la propunerea de aprobare a numărului și
cuantumul burselor şcolare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022,
- adresa nr. 611/21.10.2021 transmisă de Școala gimnazială nr. 1 Vutcani cuprinzând numarul
de elevi care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor pe semestrul I al anului școlar 2021-2022,
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Vutcani nr. 10/2021 privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 cu modificarile ulterioare;
ținând cont de prevederile :
- art.82 și art.105 alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 4 alin. (2) din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările
ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021 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,
- Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vutcani, judeţul Vaslui;
b) avizele comisiilor de specialitate nr. II și nr. III ale consiliului local;
în baza prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin. (12) din Codul
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, modificat și completat ulterior
Consiliul local al comunei Vutcani, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară:
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. – Se aprobă un numar total de 42 burse școlare care se vor acorda în semestrul I al
anului școlar 2021-2022 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat
din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Vutcani, stabilit în funcție de tipul bursei, după cum urmează:
a) burse de merit – 21,
b) burse de studiu – 1,
c) burse de ajutor social – 20;

Art. 2. – Se stabilește cuantumul de 100lei pentru toate tipurile de bursă de care pot beneficia
elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale
nr. 1 Vutcani;
Art. 3. – (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011
și ale Ordinului M.E.N. nr.5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație
al unității școlare, în limitele fondurilor repartizate prevăzute la art.2 și în raport cu integralitatea
efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru corectitudinea şi acordarea
burselor şcolare revenind conducerii Școlii Gimnaziale nr. 1 Vutcani.
(2) În situaţia constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și numărul
de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Vutcani se va face în limitele
fondurilor repartizate.
(3) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare. Prin excepție de la prevederile alin.3,
bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi care
se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Ordinul M.E.N. nr.5576/2011.
(4) În cazul în care există suspiciuni privind veridicitatea şi declaraţiile privind veniturile
familiilor din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, reprezentanţii unităţii de
învăţământ pot cere efectuarea unor anchete sociale în acest sens de către “Serviciului public de
asistenţă socială al Comunei Vutcani”.
(5) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența
politică a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate,
precum și accesul la burse din alte surse.
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentului hotărâri se va încredinţa primarul comunei
Vutcani, doamna Bahrim Silviana, prin aparatul de specialitate al primarului precum și conducerea
Școlii Gimnaziale nr. 1 Vutcani.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Vutcani, Scolii Gimnaziale nr. 1
Vutcani și Prefectului judeţului Vaslui în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și va fi
adusă la cunoștința publicului prin afișare.

Dată astăzi, 29 octombrie 2021, la Vutcani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Marian CIORBAGIU

ADOPTARE:
- consilieri aleşi
- consilieri prezenţi
- voturi „pentru”
- voturi „contra”
- abţineri

= 11
= 11
= 11
= 0
= 0

Difuzare:
-

1 ex. la dosarul de şedinţă
1 ex. la primar
1 ex. la Instituţia Prefectului - jud. Vaslui
1 ex. la Școala Gimnaziala nr. 1 Vutcani
1 ex. la Compartiment contabilitate
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul general delegat al
comunei Vutcani,
Cornel Bojian

