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Hotirfirea nr. 21 12017
privind tipul, numdrul qi cuantumul burselor qcolare ce se acorda elevilcir scolilor din
Comuna Letcani in anul de inv6{6mint 2016-2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNIEI LETCAI{I,
qedin(ei ordinare din data de 28 febru arie

-

legal

"onrtituit,
20L7,

intrunit la lucrdrile

.

AvAnd in vedere:
Adresa nr.524124"02.2017 a $colii GimnazialeLe\cani gi nr. 617124.02"2017 a $colii Gimnaziale Isaia Teodorescu
Cogeasca privind aprobarea numdrului de burse pentru semestrul II al anului scolar 2016-2017;
referatul m. 1547 I 2017 intocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei, privind aprobarea nr.
burselor scolare , in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.21512001a administraliei publice locale, republicati;
avizttl favorabil al comisiei pentru activitateain domeniul economic Ai de buget finanle din cadrul consiliului local
Lelcani precum si al comisiei pentru educatie din cadrul consiliului local, pentru proiectul de hotlrAre mai sus
menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr. 21512001 a administraliei publice

locale, republicat6;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adopt5rii prezentei hotdrAri al secretarului comunei Lelcani, Irimila ValiClaudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.Ll7 lit."a" din Legea nr.
21 5 I 200 1 a administratiei publice locale, republicati;
- HCL NR.13/2016 prin care a fost aprobat numdrul de burse pentru primul semestru al anului scolar 2016-2017
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administrafia publicd locald;
examinffnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr.339120t5 privind bugetul de stat pe
ant;J 2016; Legea m" 3401201.5 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 20t6.: Legea 2'7312006 privind finantele
publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr.500120A2 privind finanfele publice cu modificlrile qi
completdrile ulterioare; HCL nr.91/30.09.2015 privind aprobare proiect buget pe anul 2016 qi estimarea pe anii 2077 2079;I-ngea educaliei nr.ll20l1, cu modificirile qi completlrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 si art.l-l-S alin.l lit.b din Irgea nr.215l2OOI privind administratia publica locala,
republicati, cu modificirile qi complet5rile ulterioare,

-

HOTARA$TE:

Art.L

Se

modificd art.2 din HCL nr.13/20l6in sensul cd:

(1) Se aprobd acordarea, incep0nd cu semestrul al Il-lea al anulu i 2016-2017, elevilor $colii
Gimnaziale Le{cani, a burselor de merit qi burselor de ajutor social, dupd cum trmeazd;
1. 1,0 (zece) burse de merit (pentru elevii de gimnaziu cu mediile cele mai mari lanivelul claselor qi
pentru cei care ob{in premii la plimpiade gi alte competi{ii $colare)
2. 44 (patruzeci qi patru) burse de ajutor social (pentru orfani, bolnavi sau din familii cu venituri mici)

(2) Se aprobd_ acordarea, incepdnd cu semestrul al Il-lea al anului 2016-2017, elevilor gcolii

Gimnaziale Isaia Teodorescu Cogeasca Lefcani, a burselor de merit gi burselor de ajutor social,
dup6 cum

urmeazE:
1. 2 burse de merit
2. 25 burse de ajutor social

Art.2

Primarul qi compartimentul financiar-contabil din cadrul primlriei vor aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotdrdri.

Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezerfta hot5rdre primarului, compartimentului
financiar contabil, celor[alte persoane interesate $i Instituliei Prefeciului Judefului Iagi.
O copie a prezentei hotir6ri va

fi afigat6 la sediul consiliului local pentru

a

fi adusi la c-r,noqtin![ public6.

D atd astdzi: 28.02.2017

Preqedintele qedintei,

lnsurElelu Alexandru
Se

rrimYlf,vari Claudia

