COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25/2021
Privind: aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare şi al numărului
de beneficiari, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna
Lădeşti, pentru anul 2021;
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară
din 28 mai 2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de. 11 în funcţie;
Fiind ales ca preşedinte de şedinţă d-l cons. Mihai-Gabriel ZAMFIR ;
Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr.1405 din 19.05.2021, al Primarului Comunei Lădeşti;
• Raportul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1407/19.05.2021;
• avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, şi 2 ale Consiliului Local Lădeşti;
Ţinând cont de raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul general comunei
Având în vedere prevederile:
• H.G. nr. 1064/04.12.2020 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.9, alin. (7), art.82,alin. (1), (1 1)-(1 2), alin. (2), a'lin.(3), art.105,alin. (1) şi alin.(2)
lit. d) din L.nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinului M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021;
• Ordinului M E C . T . S . nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările
aduse prin Ordinul nr. 3480/2018 şi Ordinul nr. 5085/2019;
în temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139 alin.
(3), lit. a), art. 196,' alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea de burse de ajutor social, burse de studiu, burse de
merit şi burse de performanţă pentru eleviunscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul
preuniversitar de stat din Comuna Lădeşti, pentru anul 2021, în cuantum de 100
lei/elev/lună, după cum urmează :
- 45 burse de ajutor social;
- 20 burse de studiu;
- 114 burse de merit;
Art. 2. Primarul Comunei Lădeşti, prin Compartimentul financiar-contabil şi Liceul
Teoretic "Virgil Ierunca" Lădeşti, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul general al comunei va aduce lâ cunoştinţă publică prezenta
hotărâre , şi o va comunica Primarului comunei şi compartimentului financiar contabil,
Liceului Teoretic/'Virgil ierunca" Lădeşti şi Instituţiei Prefectului,- Judeţul Vâlcea;
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