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HOT�RAREA NR. 43/31.03.2022 
P Aprobarea numarului de burse si a cuantumului bursclor de performanta, merit, studju Si aJutor 

SOCal, aferente anului 2021-2022, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 

din orasul Ovidiu 

Consiliul loeal al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edintá ordinara in data de 31.01.2022; 

Avand in vedere: 

Proiectul de hot�râre ini�iat de c�tre Primarul orasului Ovidiu nr. 7038/24.03.2022 privind aprobarea 

naru de burse si a cuantumului burselor de performanta, merit, studiu si ajutor social, aferente

anului 2021-2022. pentru elevi din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Ovidiu 

Keleratul de aprobare al primarului orasului Ovidiu, Scupra George, înregistrat cu nr.7036/24.03.2022; 

Kaportul de specialitate al Serviciului Buget -Finante din cadrul Prim�riei ora_ului Ovidu 

nr.7037/24.03.2022; 
Adresele Scolii Gimnaziale nr.2 "Poet Ovidiu", inregistrate la Primaria orasului Ovidiu sud 

nr4553/25.02.2022 si 5223/25.03.2022; 

Adresa Liceul Tehnologic "lon Podaru" Ovidiu "nr.1198/24.02.2022, inregistrata la Primaria orasului 

Ovidiu sub nr.4377/24.02.2022 

Adresa Institutiei Prefectului nr.60141/24.11.2021 inregistrata la Primaria orasului Ovidiu sub 

nr.1013/25.11.2021; 

Luand in considerare: 

Avizul de legalitate al sccretarului general al orasului Ovidiu; 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului al orasului Ovidiu nr.2;

In temeiul prevederilor: 

Legii nr.273/2006 privind finan�ele publice locale, cu modilficarile si completarile ulterioare;

Art.9 alin (7), art. 12 alin (3)-(5), art.82, art.105 alin(2) lit.d din Legea nr.1/2011l privind educatia

nationala, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art.4 alin (2) din Anexa 1-Qriferiile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 

preuniversitar de stat aprobat prin O.M.E.C.T.S nr. 5576/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.4 alin (2) din Anexa 1- Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 

preuniversitar de stat aprobat prin O.M.E. nr. 5870/2021, pentru aprobarda VCrjteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat,"eu/módificarile si completarile 

ulterioare 

ONSTONSILI 
L LO 



OME nr.5549/05.11.2021 privind structura anului scolar 2021-2022. HG nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor ue 

erit, de studiu

de 

e aulor social pentru elevii din inv�tämántul preuniversitar de stal, cuj

Prevederile Ordinului nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022 pentru modijficarea yi completarea 
anexei la Ordinul 

ILIISului educa�iei ur. 5.870/2021 privind aprobarea Criterilor generale
de 

acordare a 
burselor 

anul �eolar 2021-2022 

elevilor din înv���mántul preuniversitar de stat:
sif 

n contormitate cu prevederile art.129, alin.(1). alin.(2), lit."b" si .d", alin.(4), lit."a", art.7 it.
2 i 

St art.196, alin.(1), lit.a din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului 

nr.57/2019 
privind 

Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARA�TE: 

OTHSu OvIdiu, aferente semestrului I al anului scolar 2021-2022, 
conform anexei I ce Tace parte 

integranta din prezenta hotarare. 

e aproba un numar de 311 burse pentru elevii din 
invatamantul 

preuniversitar 
de stat ain 

ArLZ Se aproba cuantumul burselor pentru 
semestrul I al anului scolar

2021-2022 de 100 lei lunar 

pentru zilele de scolarizare in temeiul art.17 din 
O.M.E.C.T.S nr. 

5576/2011, cu 
modificarile si 

completarile ulterioare, precum si a HG 
nr.1094/2021 pentru aprobarea 

cuantumului 
minim al 

burselor de performan��, de merit, de studiu _i de ajutor social pentru elevii din înv���m�ntul 

preuniversitar de stat, cu frecven��, care se acord� în anul _colar 2021-2022. 

Art.3 Se aproba un numar de 132 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din 

orasul Ovidiu, aferente semestrului II al anului scolar 2021-2022, conform anexei 2 ce face parte

integranta din prezenta hotarare. 

Art.4 Se aproba cuantumul burselor pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 in conformitate 

cu HG nr.1094/2021 pentru fiecare tip de bursa, astfel: 

-bursa de performanta in suma de 500 lei; 

-bursa de merit in suma de 200 lei 

-bursa de studiu in suma de 150 lei 

-bursa sociala in suma de 200 lei. 

Art.5 Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul finante- 

contabilitate si unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Ovidiu. 
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Secretarul ora_ului va comunica prezenta hotärâre Institu�iei Prereecelorlalti factori interesati, în termen legal. 

Ca prezenta hotãrâre Institutici Prefectului - judetul Co 

Prezenta hot�râre a fost aprobatä cu 17 de voturi pentru 

consilieri locali 

prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi în funetie.

aprobata cu 17 de voturi .pentru" de câtrecei 
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