ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
COMUNA CRISAN
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.16/31.03.2022
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului scolar 2021-2022
pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe
raza comunei Crisan, judetul Tulcea
Consiliul local al comunei Crisan, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara in data
de 31 martie 2022, legal constituita;
Avand in vedere:
 Adresa Școlii Gimnaziale Crisan nr.121/15.02.2022, inregistrată la Primăria comunei
Crisan sub nr.422/16.02.2022 însoțită de Hotărârea nr.8/15.02.2022 a consiliului de administrație
al Școlii Gimnaziale Crișan;
 Referatul de aprobare al dlui. primar Rahau Silviu Florin inregistrat sub
nr.686/17.03.2022;
 Raportul intocmit de catre Compartimentul Buget-Contabilitate, Taxe si Impozite
inregistrat sub nr.687/17.03.2022;
 Avizele Comisiilor de specialitate nr.1 si 2 ale Consiliului Local Crisan;
Tinand cont de prevederile:
 art.82 alin.(1) și (2), art.105 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 art.1, art.4, art.8, art.14 din anexa la Ordinul nr.5870/2021 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Hotărârii nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă,
de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu
frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022;
 Art.129 alin.(7) lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.”a”din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă numărul și cuantumul burselor pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat din cadrul școlilor gimnaziale de pe raza comunei Crișan, județul Tulcea,
după cum urmează:
Nr.
Denumire unitate de
Tipul de bursă
Numărul
Cuantumul unei
crt.
învățământ
acordată
burselor
burse
-lei/bursă/lună
1
Școala Gimnazială Caraorman
Bursă de ajutor
1 (unu)
200
social
2
Școala Gimnazială Crișan
1 (unu)
200
3
Școala Gimnazială Crișan
Bursă de merit
5 (cinci)
200
4
Școala Gimnazială Mila 23
3 (trei)
200
Art.2 Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor banesti
aferente burselor scolare revine Consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
Art.3 Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea orice alte
prevederi contrare.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
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Compartimentul Buget-Contabilitate, Taxe si Impozite din cadrul Primariei comunei Crisan si
unitatea de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Crisan.
Art.5 Prezenta hotarare va fi facuta publica prin afisare si va fi comunicata
Compartimentului Buget-Contabilitate, Taxe si Impozite din cadrul Primariei comunei Crisan,
Scolii Gimnaziale Crisan, Institutiei Prefectului Judetului Tulcea si persoanelor interesate.
Adoptata cu 7 voturi “pentru”,-voturi “impotriva”,1 vot “abtinere” din totalul de 9 consilieri in
functie.
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Ludovic Eduard Gherman

Contrasemneaza,
Secretar general,
Daniela Corina Oprisan

