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HOTRÄREA NR. 155/24.11.2021

Prvind modificarea HCL Ovidiu nr. 48/13,.05.2021 pentru acordarea de premii banesti elevilor si
coordonatori de la unitatile de inyvatamant din orasul Ovidiu, care obtin rezultate
olimpiade si concursuril competitii scolare sau sportive si acordarea de burse de merit scolare,

deosebite la

proresorilor

pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al ora_ului Ovidiu, întrunit în yedin

ordinara in data de 24.11.2021,

Avand in vedere:

Proiectul dehotrâre iniiat de cätre Primarul orasului Ovidiu nr. 28141/22.11.2021;
Referatul de aprobare al primarului orasului Ovidiu, Scupra George, înregistrat cu nr.28140/22.11.2021;

Kaportul de specialitate al Serviciului Buget -Finante din cadrul Primriei

Ovidiu

ora_ului

nr.28139/22.11.2021;
de
48/13.05.2021 pentru mentinerea cuantumurilor premilor si burselor
merit scolare, acordate elevilor si profesorilor coordonatori de la unitatile de invatamant din orasul

Prevederile HCL Ovidiu

nr.

Ovidiu, pentru anul scolar 2020-2021;
Adresa Institutiei Prefectului - Judetul Constanta nr. 25152/05.10.2021, inregistrata la Primaria orasului
Ovidiu cu nr. fax 909/11.10.2021 prin care se solicita verificarea respectarii tuturor normativelor in

vigoare referitoare la acordarea burselor scolare
Luand in considerare:
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului al orasului Ovidiu nr.2;

in temeiul prevederilor:
Legii nr.273/2006 privindfinantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.9 alin (7), art.12 alin (3)-(5), art.82, art.105 alin(2) litd din Legea nr.l/2011 privind educatia

nationala, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile

O.M.E.C.T.S

nr.

5576/2011

privind aprobarea

Criteriilor

generale

de acordare

a

burselor

elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art.3 alin.(I) si ale art. 181 alin.(2) lit."f din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului ,
modificata si completata;

H G nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanata, dè merit, de

studiu si de ajutor social, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat,cufreeventa, care se acorda
in anul scolar 2020-2021" In anul ycolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor d performgnä, de
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