COMUNA ICOANA
JUDETUL OLT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat din comuna Icoana, în anul şcolar 2021 -2022 şi cuantumul acestora

Analizând adresa Scolii Gimnaziale Icoana nr. 989/01.10.2021, proiectul de hotarare nr.
25/29.10.2021 si referatul de aprobare nr. 2031/29.10.2021 intocmite de d-na primar Ancuta
Gabriela, raportul de specialitate nr. 2032/29.10.2021 al comp. financiar-contabil, avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Icoana nr. 25/29.10.2021,
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat,
respectiv a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului, nr.
3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,
Având în vedere art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, adresa înregistrata la Primăria Comunei Icoana la nr.
453/25.02.2021,
În conformitate cu prevederile art. 82, alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit a) şi al prevederilor art. 196, alin (1), lit a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Comunei Icoana adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE :
Art. 1. Se aprobă acordarea de burse scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
din Comuna Icoana dupa cum urmeaza : burse de ajutor social – 32 beneficiari x 100 lei/luna,
burse de merit- 0 beneficiari, burse de performanta- 0 beneficiari, burse de studiu- 0 beneficiari.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Icoana
prin comp. financiar-contabil.
Art. 3. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente
burselor școlare revine Scolii Gimnaziale Icoana .
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Comunei Icoana,
în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Icoana, Instituţiei Prefectului Judeţului Olt,
Școlii Gimnaziale Icoana și comp. financiar-contabil.
Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel

ICOANA
Nr. 37 din 29.10.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
37/29.10.2021
Nr.
crt.

Operațiuni efectuate

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei responsabile să
efectueze procedura

0

1

2

3

Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
1

29/10/2021
x simplă □ absolută □ calificată

2

Comunicarea către primar

05/11/2021

3

Comunicarea către prefectul județului

05/11/2021

4

Aducerea la cunoștința publică

05/11/2021

Comunicarea, numai în cazul celei
5
cu caracter individual
6

Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 05/11/2021
juridice, după caz

