ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului lunar și numărul burselor de care pot
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava în anul şcolar 2020-2021
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 15.04.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
înregistrat sub nr. 100 din 08.04.2021;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcții publice, administrare
patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dorna-Arini, Județul
Suceava, înregistrat sub nr. 102 din 08.04.2021;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr. 110 din 12.04.2021;
- Adresa nr. 5789/20/3 din 06.04.2021 a Instituției Prefectului – Județul Suceava;
- Adresa nr. 590 din 15.04.2021 a Școlii Gimnaziale Dorna-Arini;
- prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), (3), (4), art.82 alin. (1) și (2) ,art. 105
alin. (2) lit.d) din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020 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 2020 – 2021;
- art.1-5, art.7, art. 8, art. 13, art. 17-20 ale Anexei la O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa
cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit.
„a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă numărul și cuantumul burselor de care pot beneficia elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava,
pentru anul şcolar 2020 - 2021, după cum urmează:
a) bursele de merit – 400 lei/elev. Se acordă 65 burse;

Art. 2 – Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual în consiliile de
administrație ale Școlii Gimnaziale Dorna-Arini, în limitele fondurilor repartizate cu această
destinație și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.
Art. 3 – Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se va face din bugetul local al
Comunei Dorna-Arini din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate anual cu
această destinație.
Art. 4 – Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va
urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va
aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul
Suceava pentru control şi legalitate.
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