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JUDETUL IALOMITA

CONSIUUL LOCAL
AL oRASuLur cizixs$rt
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PRorECTDEHorAnAnr
privind aprobarea numirului gi a cuantumului burselor scolare

de care pot beneficia elevii din cadrul $colii Profesionale Cizlne;ti,
pentru semestrul II al anului gcolar 2021-2022

Consiliul Local al ora;ului Cdzanqti, intrunit in qedinla ordinard in data de 28
FEBRUARIE 2022,

Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. tSl0 din /2, orl .2022 al Primarului orasului

Cdzdnqti;
- adresa $colii Profesionale Cizdneqti nr.334 din21.02.2022 inregistrati la Primiria

oraqului Cdzdneqti sub nr. 1265 din22.02.2022;
Examindnd:

- raportul Compartimentului Juridic qi Resurse Umane ff. din
)(\-)).

- aviztl Comisiei pentru muncd qi protecfie socialS, invEfamf,nt, activit[{i social-
culturale, sport, slnitate, familie si protecfia copilului, respectarea drepturilor cetdJenilor
ff. din _.2022;

Jn confo-rmitate cu:
- prevederilor art. 82, alin. (1)-(2) qi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educafiei

nafionale nr.ll20l1, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului

minim al burselor de performanfd, de merit, de studiu gi de ajutor social pentru elevii din
invdlSm6ntul preuniversitar de stat, cu frecventd, care se acordd in anul gcolar 2021-2022;

- prevederile din anexa la Ordinul Ministerul Educafiei nr. 5.870l202lprivind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invdtdm6ntul
preuniversitar de stat, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139, alin. (l) din Ordonanfa de urgen{i a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:

Art. 1. Se aprobi un numir de 104 de burse qcolare de care pot beneficia elevii din
cadrul $colii Profesionale Cdzlneqti, in semestrul II al anului gcolar 2021-2022, dupd cum
urrneazd,:

a) 14 burse de merit;
b) 13 burse de studiu;
c) 77 burse de ajutor social.
Art.2. Se aprobi cuantumullburselor ;colare men(ionatela art.2, dupd cum urmeaz5:

lei/lund/elev (cuantum minim 200 lei conform HG nr.a) bursa de merit -
1.094t202r;

b) bursa de studiu -
1.094t202r;

lei/luna/elev (cuantum minim 150 lei conform HG nr.

c) bursa de ajutor social
m.1.09412021.

lei/lund/elev (cuantum minim 200 lei conform HG



Art.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele scolare acordate
in cuantum minim stabilit prin Hotdr0rea Guvernului nr. 1.09412021 vor fi suportate de la
bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adlugatd, aprobate cu aceastd

destinafie, prin bugetul local al oraqului C5zdneqti. Sumele acordate suplimentar pentru
bursele scolare se suportd din bugetul local al oraqului Cdzlneqti.

Art. 4. Prezenta hotirdre va fi adusd la indeplinire de Primarul ora;ului Clzdneqti
qi comunicatd $colii Profesionale Cdzineqti prin grija secretarului general al localit5lii.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN
I al U.A.T,



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI C AZANE $TI

Nr. 1270 din22.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirflre privind aprobarea numirului ;i a cuantumului burselor

gcolare de care pot beneficia elevii din cadrul $colii Profesionale Clzineqti,
pentru semestrul II al anului Ecolar 2021-2022

Prin proiectul de hotdr0re supus dezbaterii Consiliului Local CdzdneSti se propune

aprobarea numirului gi a cuantumului burselor gcolare de care pot beneficia elevii din cadrul

Liceului Tehnologic Cizineqti, pentru semestrul ll al anului ;colar 2021-2022.

Potrivit prevederilor din Legea nr.ll20l1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

elevii de la cursurile cu frecventd din invafam6ntul preuniversitar de stat pot beneficia de burse

de performanld, de burse de merit, de burse de studiu gi de burse de ajutor social. Cuantumul

unei burse gi numdrul acestora se stabilesc anual prin hotir6re a consiliului local.

Prin HG rtr.109412021 se prevede cd,,in semestrul II al anului Scolar 2021-2022,

cuantumul minim al burselor de performanld, de merit, de studiu Si de ajutor social, de care

pot beneficia elevii din invdldmdntul preuniversitar de stat, cufrecvenld, este de:

a) 500 lei, pentru bursa de performanld;

b) 200 lei, pentru bursa de merit;

c) 150 lei, pentru bursa de studiu;

d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.
Bursele se asigurd din bugetele locale ale unitdtilor administrativ-teritoriale de care

apartin unitdlile de invdydmdnt preuniversitar qi din sume defalcate din taxa pe valoare

addugatd, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceastd destinalie.

Autoritdlile deliberative ale administraliei publice locale pot stabili un cuantum mai

mare al burselor, cu incadrare tn sumele aprobate cu aceastd destinalie in bugetele locale ale

unitdtilo r/s ub div iziunilor adminis tr ativ-t eritorial e. "
gcoala Profesionald Cdzdnegti prin adresa nr. 334 din 21.02.2022 inregistrati la

Primdria oragului Cdzdnegti sub nr. 1265 din22.02.2022 au adus la cunoqtinld faptul cI in urma
anahzdrri qi evaludrii dosarelor depuse la institulia dumnealor, necesarul de burse ;colare
pentru semestrul II al anului qcolar 2021-2022 este de 104 burse din care:

- 77 burse sociale;
- 13 burse de studiu;
- 14 burse de ajutor social.

Pentru semestrul I al anului qcolar 2021, prin HCL nr. 70/30.09.2021 au fost stabilite un
numir de 60 de burse qcolare din care: 30 burse de merit; 5 burse de studiu; 25 burse de ajutor
social. Cuantumul acestora este stabilit: bursa de merit - 200leil1un6/elev; bursa de studiu -
150 lei/lundlelev; bursa de ajutor social - 130 lei/lund/elev.

Avind in vedere cele sus-men{ionate propun adoptarea proiectului de hotdrdre in forma
gi con{inutul prezentate in proiect.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN
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