ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 16 din 24.03.2022
Privind aprobarea modificării numărului de burse școlare pentru
semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022, în unitatea de învățământ Școala
Gimnazială nr. 1 Chirnogeni
INIŢIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa

•
•
•
•
•
•

CONSILIUL LOCAL CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de
24.03.2022; Ţinând cont de: referatul de aprobare prezentat și proiectul de hotărâre
inițiat de primarul comunei Chirnogeni, dl. Manta Gheorghe, înregistrate la nr.
1624/18.03.2022, 1625/18.03.2022; raportul de specialitate al compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – contabilitate – cu nr.
1626/18.03.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Chirnogeni nr. 1 cu nr. 1778/24.03.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate
a Consiliului Local Chirnogeni nr. 2 cu nr. 1786/24.03.2022; avizul consultativ al
comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 1794/24.03.2022;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5)
din Constituția României, republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 317/28.12.2021 bugetului de stat pe anul 2022, publicată în Monitorul
Oficial nr. 1238/28.12.2021;
art. 105 alineat (2) litera d) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările
și completările ulterioare,
prevederile ORDIN nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; adresa nr. 91/24.02.2022 a
Școlii Gimnaziale nr. 1 Chirnogeni prin care se comunică numărul de beneficiari de
burse școlare;
Ținând seama de: Hotărârea de Guvern a României cu nr. 1094/6.10.2021 pentru
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de
ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se
acordă în anul școlar 2021-2022;
În baza art. 129 alin. (2) litera d) și alin. (7) litera a) coroborat cu art. 139 alineat (3)
litera a) și art. 196 alineat (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea numărului de burse școlare pentru elevii
Școlii Gimnaziale nr. 1 Chirnogeni care se acordă în anul școlar 2021-2022,
semestrul al II-lea, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta.

Art.2 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi
suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Chirnogeni și din
sume defalcate pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat
cu această destinație.
Art.3 Primarul comunei Chirnogeni, în calitate de ordonator
principal de credite și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Chirnogeni și Școala Gimnazială nr. 1
Chirnogeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.
Art.4 Secretarul general al comunei Chirnogeni va comunica prezenta
hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța, primarului Comunei
Chirnogeni, Compartimentului Contabilitate, Școlii Gimnaziale
nr. 1
Chirnogeni.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 24.03.2022 cu
un număr de 12 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 12 prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NASTA IONUȚ
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Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 16/24.03.2022

SEMESTRUL II - an școlar 2021-2022, clasele V-VIII /P-VIII
Tip Bursă
Număr
beneficiari
Cuantum bursă

Bursă de
performanță
0

Bursă de merit
25

Bursă de
studiu
30

Burse de ajutor
social
84

500 lei

200 lei

150 lei

200 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NASTA IONUȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

