ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
ORAŞUL BEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 46
Din 11 decembrie 2020
privind : aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul
preuniversitar de stat din oraşul Bereşti, judeţul Galaţi
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre :

5271 / 02..12.2020

Consiliul Local al oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din 11.12.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5270/02.12.2020 al iniţiatorului proiectului de hotărâre
Primarul oraşului Bereşti, domnul Bejan Mihai Lucian;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5272 / 02.12.2020 al Compartimentului de resort din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi;
Având în vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului
Local al oraşului Bereşti;
Având în vedere adresa nr. 2870/26.11.2020 a Liceului Tehnologic „Paul Bujor“ Berești;
Având în vedere dispoziţiile art. 4, alin.(2) din Anexa privind Criteriile generale de acordare a
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 82 alin. (2) și art. 105 alin. (2) lit. „d” din Legea nr. 1/2011 a
educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art.129 , alin. (2) , lit. ,, d ” şi alin. (7) , lit. ,,a“ din Ordonanța de
Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 139, alin. (3) lit. „a”, art. 196 alin. (1) lit. „a“ din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019
privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul
preuniversitar de stat din orașul Berești, județul Galați, în anul școlar 2020 – 2021, aferent semestrului I,
precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:
- 48 burse de studiu în cuantum de 100 lei/lună
- 52 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lună.
Art.2 Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor de acordare a burselor și stabilirea listei beneficiarilor aparține în integralitate unității de
învățământ.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Liceului Tehnologic „Paul Bujor” al Oraşului Bereşti,
judeţul Galaţi, Biroului financiar contabil din Aparatul de specialitate al Primarului oraşului Bereşti,
judeţul Galaţi precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub
aspectul legalităţii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Petrea Aftene

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Donciu Ana Cristina

