ROMANIA
JUDETUL vAlcrl
coMUNA FRANCE$Tr
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe xorAnAnr
Cu privire la: aprobarea num6rului 9i cuantumului burselor
gcolare acordate elevilor $colii Gimnaziale comuna FrSncegti
pentru anul gcolar 2O2O - 2O2L
Primarul comunei Fr6ncesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN
Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 ordinar6 public5 la data de3Q.07.202L
la care particip5 un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5 condus5 de
domnul consilier Boncea Alexandru Alin
LUAND IN CONSIDERARE:

-referat de aprobare nr. 64t41 07.07.2021 a primarului comunei Fr6ncegti cu privire la
inilierea proiectului de hot5rSre;
-referatul nr. 6413 din 07.07.2021 intocmit de viceprimarul localitSlii;
nota de fundamentare a $colii Gimnaziale comuna Fr6ncegti, inregistrat5 sub nr.
6376105.07.20t6, prin care se solicitd aprobarea cuantumului burselor gcolare acordate
elevilor pentru anul gcolar 2020 - 202L;
-lindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hot6rSre,
intocmit de c5tre secretarul localit5tii, nr. .... .1.........,;
-H.C.L,nr. 20 din L9.04,2021privind aprobarea Bugetului local inilial al comunei Frdncesti;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, s5n5tate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosociala, protectia mediului, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, apdrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
In conformitate cu - art,9 alin.(7), art.B2 alin.(1), (2) Si (3), precum gi ale aft.105 alin.(2),
lit. d) din Legea nr.Ll2}tt a educaliei nalionale, cu modificirile si complet5rile ulterioare;
art,4, art.S, art.20 din Anexa 1 Criterii generale
Ordinul Ministerului Educa[iei,
Cercetdrii, Tineretului 9i Sportului nr.5576l20LL privind aprobarea criteriilor generale de

-

-

-

la

-

acordare

a burselor elevilor din inv5t6m6ntul

preuniversitar

de stat, cu modific5rile 9i

com plet5rile ulterioare;
- H.G.nr. t06412020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performan!5, de
merit, de studiu 9i de ajutor social pentru elevii din inv6!5m6ntul preuniversitar de stat, cu
frecven!5, care se acord5 in anul gcolar 2020-2021;
art.129 alin.(1) alin.(7) lit, a) din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare
tn temeiul art. tSg alin. (3) lit. a) si art.196 alin,(l) lit. a) din OUG nr.57l 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune urm6toarea :

-

HOTARARE
Art.1. Se aprobd numdrul 9i cuantumul burselor gcolare acordate elevilor

Gimnaziale, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea, pentru anul gcolar 2020
urmeaz5:
Burse de merit: 46 elevi cu suma totala de 36.662 lei;

-

-

202t,

gcolii
dup5 cum

-

Burse de studiu: 2 elevi cu suma totala de 1.594 lei;
Burse sociale: 42 elevi cu suma totala de 50.400 lei.
Aft.2. RSspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor bHnesti
aferente burselor gcolare revine Consiliului de Administratie al gcolii Gimnaziale Fr6ncesti,
judelul Vdlcea, care va stabili criteriile specifice de acordare a burselor, in limitele fondurilor
repartizate si in raport cu integralitatea efectudrii de cdtre elevi a activit5tilor gcolare,
Art.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul local
al comunei Fr6ncegti, in funclie de disponibilitStile b5nesti 9i aloc5rile bugetare.
Art.4. Primarul comunei Frdncesti gi compartimentul de specialitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotSr6ri.
Art.S. Prezenta hot5r6re se va comunica Instituliei Prefectului judelului V6lcea in vederea
controlului de legalitate, primarului comunei Fr6ncegti , Scolii Gimnaziale comuna Frdncesti si se
aduce la cunostintd public5 prin publicare pe site-ul institutiei.
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FrAncesti, judetul Valcea, 07.O7.2O2L
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ROMANIA
JUDETUL vAlcen

coMUNA FRANCESTT
Nr.64741 07.07.202t
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la: aprobarea num5rului 9i cuantumului burselor
scolare acordate elevilor Scolii Gimnaziale comuna Frdncegti
pentru anul scolar 2020 - 2021

Prin referatul nr. 64t3107.07,202t intocmit de viceprimarul localitSlii, este adus5 la
cunogtin!5 nota de fundamentare nr. 1554/05.07.2021 intocmit5 de Scoala GimnazialS
comuna Frdncegti .
Dosarele de burse pentru anul gcolar 2020 - 2021ce au fost depuse la $coala GimnazialS
comuna Fr6ncegti 9i care indeplinesc condiliile acordare sunt in numSr de 90 burse , din
care:

- 45 burse de merit
- 2 burse de studiu
- 42 burse sociale.
RHspunderea pentru corectitudinea 9i legalitatea situaliei drepturilor bHnegti aferente
burselor scolare revine Consiliului de Administralie al $colii Gimnaziale Frdncegti, judelul
V6lcea, care va stabili criteriile specifice de acordare a burselor, in Iimitele fondurilor
repartizate si in raport cu integralitatea efectu5rii de c5tre elevi a activitSlilor gcolare.
Iar fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi supoftate din bugetul local al
comunei Fr6ncegti, in funclie de disponibilitSlile b5negti 9i alocdrile bugetare.
Prin proiectul de hot5rdre se propune aprobarea num5rul 9i cuantumul burselor gcolare
acordate elevilor $colii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea, pentru anul gcolar 2020
- 2021, dup5 cum urmeazS:
Burse de merit: 46 elevi cu suma totala de 36.662 lei;
Burse de studiu: 2 elevi cu suma totala de 1.594 lei;
Burse sociale: 42 elevi cu suma totala de 50,400 lei.

-

In acest sens, vH propun spre dezbatere proiectul de hotir6re iniliat.

PRIMAR,
Daniel Florin PARASCHIV
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JUDETUL VALCEA
COMUNA FRANCESTI
RESURSE UMANE
Nr, 6413 din 07.07.202t

Aprobat

REFERAT

Prin Nota de fundamentare inregistrat5 sub nr, 6376105.07.20t6 gcoala GimnazialS
comuna Fr6ncegti, solicit6 aprobarea cuantumului burselor gcolare acordate elevilor pentru
anul gcolar 2020 - 2021.
Num5rul si cuantumul burselor scolare acordate elevilor $colii Gimnaziale, comuna
Frdncegti, judetul V6lcea, pentru anul scolar 2020 - 202t, sunt propuse dup5 cum urmeaz5:
Burse de merit: 46 elevi cu suma totala de 36.662 lei;
Burse de studiu: 2 elevi cu suma totala de 1.594 lei;
Burse sociale: 42 elevi cu suma totala de 50.400 lei.
Prin H.C.L.nr. 20 din 19.04,202L privind aprobarea Bugetului local initial al comunei
Frincesti au fost prev5zute sumele necesare pentru acordarea burselor gcolare.
FatS de cele expuse anterior, vH rog sH analizati si s5 dispunetiin consecinti .
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Viceprimar,
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Afi9at azi, 07.07.2021, ora t2,00, nr. 6457
la sediul primiriei comunei Frdncesti
ANUNT

tn

conformitate cu art.. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenla decizionalH in
administralia publicS, republicatS, aducem la cunogtin!5 public5 intenlia de supunere spre
aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de hotbr6re privind aprobarea
numErului 9i cuantumului burselor gcolare acordate elevilor Scolii Gimnaziale comuna
Fr6ncesti pentru anul gcolar 2020 - 2021,
CetSlenii interesali pot consulta proiectul de hot5rSre la sediul Prim5riei pot face
propuneri, sugestii sau recomand5ri pe marginea acestuia p6nd la data de 30 iulie 202t.

Informalii suplimentare pot

fi

oblinute de la domnigoara Dumitrascu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Frdncesti.
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Nr. 5458/07.O7.2O2L
PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 07 iulie 202t de c5tre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv Daniel
Florin 9i secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anunlului nr. 6457 din
07.07.202L pentru aducerea la cunogtin!5 publicb a Proiectului de hot5r6re privind :
aprobarea num5rului 9i cuantumului burselor gcolare acordate elevilor $colii Gimnaziale
comuna FrAncegti pentru anul gcolar 2020 - 2021.
Locul de afigare : avizier Consiliului local Fr6ncesti

si Site -ul

Prim5riei comunei

Fr6ncegti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modific5rile 9i completbrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 52l2OO3 privind
transparenta decizionalS in administratia public5, s-a intocmit prezentul proces-verbal.
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Nr. 6459/07.O7.2O2L
Raport de specialitate

de hotir6re cu privire la aprobarea

La Proiectul

num5rului 9i cuantumului
burselor scolare acordate elevilor Scolii Gimnaziale comuna Fr6ncesti
pentru anul gcotar 2O2O
IOZL

-

Proiectul de hoti16re respectb prevederile art.9 alin,(7), art..82 alin.(1), (2) gi (3), precum 9i ale
aft.105 alin.(2), lit. d) din Legea nr.Ll2}Ll a educaliei nafionale, cu modificSrile 9i completHrile
ulterioare;
- art.4, art.5, art.20 din Anexa 1 Criterii generale la Ordinul Ministerului Educaliei, Cercet5rii,
Tineretului 9i Sportului nr.557612011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din invS!5mdntul preuniversitar de stat, cu modificdrile si completirile ulterioare;
- H.G.nr.106412020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performan!5, de merit,
de studiu 9i de ajutor social pentru elevii din invS!5m6ntul preuniversitar de stat, cu frecven!5, care se
acordd in anul gcolar 2020-202L;
- art.129 alin.(l) alin.(7) lit. a) din OUG nr.57120t9 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare

-

Prin proiectul de hotHr6re se propune

1.

aprobarea num5rul gi cuantumul burselor gcolare acordate elevilor $colii Gimnaziale,
comuna Frdncesti, judelul V6lcea, pentru anul gcolar 2020 - 2021, dup5 cum urmeazS:
- Burse de merit: 46 elevi cu suma totala de 36.662 lei;
- Burse de studiu: 2 elevi cu suma totala de 1.594 lei;
- Burse sociale: 42 elevi cu suma totala de 50.400 lei.
2. R5spunderea pentru corectitudinea 9i legalitatea situaliei drepturilor b5negti aferente
burselor gcolare revine Consiliului de Administralie al $colii Gimnaziale Frdncesti, judelul VAlcea,
care va stabili criteriile specifice de acordare a burselor, in limitele fondurilor repartizate si in raport
cu integralitatea efectu5rii de c5tre elevi a activit5lilor gcolare.

3,

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul local al
comunei Fr6ncegti, in funclie de disponibilitSlile binegti 9i aloc5rile bugetare.
Prin H.C.L.nr. 20 din L9.04.2021 privind aprobarea Bugetului.local inilial al comunei Frdncesti
au fost prev5zute sumele necesare pentru acordarea burselor gcolare.
Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5r6re pe care il supunem
aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti.
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