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JUDETUL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

p,iuino tipur, numrru, u, ",H?,111?;a#'r*,tJ"iSlJacorda 
elevilor scorilor din

Comuna Letcani in anul de invdtf,mdnt 2014-2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de26 noiembrie 2014,

AvAnd in vedere:
- nota de fundamentarenr.i476120l4_9i proiectul de hotdrdre rrJ474111.11.2014 cu privire la tipul, numdrul 9i cuantumul

burselor qcolare in anul de inv6!6rn.int 2014-2015, proiect iniliat de domnul Ursache Ovidiu, consilier local,, in temeiul

dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea w.21512001a administraliei publice locale, republicatd;

- refiratul de specialitate nr.747412014 al biroului financiar contabil din cadrul primdriei Lelcani;

- avizul favorabil al comisiei pentru aclivitateain domeniul economic ai al cmisiei pentru activitatea in domeniul educaliei din

cadrul consiliului local Letcani pentru proiectul de hot[rdre mai sus men]ionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 Si 54

alin.(a) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicata;

- avizul'favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hot[r6ri al secretarului comunei Lefcani, jr. Irimila Vali-Claudia,

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.717 lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administratiei publice locale, republicat[
- Adresa nr.706S128.1O.2Ol4 a $colii Gimnaziale "Isaia Teodorescu" Cogeasca, Lelcani;

- bugetul local al comunei pe anul 2014 aprobatprin HCL nt.12/2014;'

- pr&ederile Legii 52l2OO3 privind transparenla decizionald in administralia publicd local6;

- examinffnd frevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr.35612013 privind bugetul de stat pe

arul Z0l4; i"geu nr. 3401i013 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2014; Legea 27312006 privind

finanlele publice locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare;Legeanr.50012002 privind finan.tele publice cu

modihcaiile qi completbrile ulterioare; Legea nr.112011 a educa{iei Na}ionale, cu modificdrile 9i comple,tdrileulterioare;

OMECTS w.55761201l; HCL nr.t}l2012 iConsiliului local Le{cani; Hotdrdrea consiliului local nr. 9412013 privind

suplimentare nr. burse sociale $coala Lelcani;

In temeiul art.45 alin.l si art. I I 5 alin. I lit.b din Legea nr.2l5l200 I privind administratia publica locala, republicatS, cu

modif,rcdrile gi completdrile ulterioare

norAnA;rn:

Art.L Se aprobd acordarea, incepAnd cu anul Scolar 2014-2015, elevilor $colii Gimnaziale Lelcani,

a burselor de merit qi burselor de ajutor social, dupd cum urmeazdi

1. 7 (qapte) burse de merit, dintre care:

- 4 (patru) Uurr. de merit pentru elevii cu mediile cele mai mari la nivelul fiecdruia dintre cei patru ani de

studiu de la invdldmdnt gimnazial

- 3 (trei) burse de merit ientru elevii care obfin cele mai bune premii individuale la faza iudeleana sau

ouiloruta a olimpiadeloi qcolare (indiferent de clasd sau ciclu de invS!5mdnt)



V

2. 47 (patrtzeci qi Eapte) burse de ajutor social (pentru orfani, bolnavi sau din familii cu venituri

mici)
Art.2 Se aprobd acordarea, incep6nd cu anul

Teodorescu" Cogeasca, a nunui numdr de23 (doudzeci

1. 6 (sase) burse de merit, dintre care:

- 4 (patru) burse de merit pentru elevii cu mediile cele mai

studiu de la invS!6mdnt gimnazial
- 2 (douA) burse de merit pentru elevii care oblin cele mai bune premii individuale

nafional[ a olimpiadelor qcolare (indiferent de clasd sau ciclu de invdfdmAnt)
la fazajudeleand sau

Art.3 Cuantumul fiecdrei burse de merit sau de ajutor social este de 50 lei/1un6. Acelaqi elev nu

ooate primi decAt o buriA, chiar dacd indeplineqte criteriile pentru mai multe dintre tipurile prevdzute de

,"gulu-.nt. in cazul burselor de merit elevul poate opta pentru una dintre cele doud categorii, locul r[mas

liber la una dintre ele putand fi ocupat de cel care are premiul la olimpiade sau media generald imediat

urmdtoare.

Art.4 $coala Gimnaziald. Lelcani, rlspectiv $coala Grmnaziald "Isaia Teodorescu" Cogeasca,

Lelcani, stabitesc la inceputul anului qcolar, respectiv din semestrul al doilea pentru elevii din clasa Av-a,

elevii care primesc burse qcolare qi reanalizeazd semestrial indeplinirea condiliilor legale, cu respectarea

criteriilor qi procedurilor stabilite prin Regulamentul aprobat prin OMECTS 55161201I, modificat prin

OMECTS 347012012.

Art.5 Sumele necesare acorddrii burselor aprobate

locale anuale din finanlarea complementard fiind plStite

condiliile legii.

qcolar 2014-2015, elevilor $colii Gimnaziale "Isaia
qi trei) burse sociale, precum qi:

mari la nivelul fiecdruia dintre cei patru ani de

prin prezenta hotdrdre se alocd prin bugetele

de gcoli prin execufia bugetelor aprobate in

Art.6 primarul, compartimentele de specialitate din primarie si conducerile scolilor cu personalitate

juridica din comuna, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari'

Art.1 Secretarul comunei ya inainta eate un exemplar al prezentei hotarari primarului,

compartimentelor de specialitate din cadrul primariei si Scolil Gimnaziale Letcani, respectiv Scolii

Gimnaziale "Isaia Teodorescu" Cogeasca si Instituliei Prefectului Judetului Iasi.

O copie a prezentei hotf,rdri va fi afiqati la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cuno$tintd publicd

D atd astdzi: 26.1 1 .20 I 4

Contrd
Secretar,
Irimila Claudia


