ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 35 DIN 19.05.2020
privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020
Consiliul local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în ședința publică ordinară în data de 19
mai 2020
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru semestrul II al anului
şcolar 2019 – 2020.
- Adresa Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Unirea nr. 568 / 28.04.2020, înregistrată la Primăria
comunei Unirea cu nr. 2631 / 28.04.2020 prin care solicită aprobarea burselor școlare și a cuantumului
acestora pentru semestrul II al anului scolar 2019 -2020.
- Referatul de aprobare nr. 2927 / 13.05.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 2928 / 13.05.2020, întocmit de către compartimentul buget finanțe,
contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, privind
aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020.
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul
Consiliului local al comunei Unirea.
Având în vedere prevederile:
- art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- art. 82, alin. (1), alin. (1^1), alin. (1^2), alin. (2) și art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1 / 2011
a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 666 / 2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu
frecventa, care se acorda elevilor in anul scolar 2019-2020
- Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5576 / 07.10.2011 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat , cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă un număr de 53 burse pentru elevii din învatamantul preuniversitar de stat din
cadrul Școlii gimnaziale „Avram Iancu” Unirea, pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020, după cum
urmează:
a) burse de merit - 27
b) burse de ajutor social - 21
c) burse pentru motive medicale – 5
Art. 2. Se aprobă cuantumul unei burse pentru elevii din învatamantul preuniversitar de stat din
cadrul Scolii gimnaziale „Avram Iancu” Unirea, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, după cum
urmează:
a) burse de merit - 220 lei / semestru (44 lei/lună)
b) burse de ajutor social - 80 lei / semestru (16 lei/lună)
c) burse pentru motive medicale – 120 lei semestru (24 lei/lună)

Art. 3. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu
bursa de studiu.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Unirea.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. (1). Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - județul Alba, Primarului
comunei Unirea, Compartimentului buget finanțe, contabilitate taxe și impozite din cadrul Primăriei
comunei Unirea și Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu ” Unirea.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Dănuța PERIAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți: 14
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

