
ROMANIA

JI'DETUL SUCEAVA

oRA$UL SOLCA

CONSILIUL LOCAL

HOT,{R-iRE

priyind aprobarea numirului qi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din

unitifile de invIlIme[t preuDiversitar de stat din oralul Solca, pentru semestrul al Il-lea al

anului scolar 2020-2021

Consiliul Local al ora$ului Solca,judetrul Suceava;

Arand in 
' 
edere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului

Solca, inregistrat sub nr. 499'1 din 28.07 .2021;.

- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resume umane, inpozite qi taxe

iocale din cadrul Primdriei oragului Solca, inregistrat sub ff. 4998 din 28.07.2021;

- Rapofiul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,

buget, finanle, administrarea domeniului public pi privat al oratului, agricultud, gospoddrie

comunale, p.otectria mediului qi turism din cadrul Consiliului local, imegistrat sub m.92 dir.L 29

iulie 2021;

- Adresa Liceului Tehnologic "Tom;a Vodi" Solca ru. 2221 din 26.07.2021, inregistrata

la Primdria ora5ului Solca sub nr. 4933 din 26.07.2021;

Avand la baze:

- Prevederjle al1. 82 alin. (l), (1t) $i alin. (2) qi art. 105 alin. (2) 1it. d) din Legea

educaliei nalionale nr. 1/201 1 , cu modificirile qi completirile ulterioare;

- Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor

elevilor din invalementul preuniversitar de stat;

- Hotirarea Guvernului r,t. 1064/04.1,2.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al

burselor de pefomanl5, de merit, de studiu;i de ajutor social penhu elevii din inveFmAntul

preuniversitar de stat, cu frecvenle, care se acordd in anul gcolar 2020-2021;

in temeiul aft. 129 alil.. (2) lit. d) alin. (7) lit. a)" art. 139 alin. (1) gi art. 196 lit. a) din

OUGnr.57l2019 pdvind Codul administrativ, cumodificirile Fi completarile ulterioare;
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HOTARA$TE:

Art. 1 Se aprobi numirul buselor acordate elevilor din unitdlile de in\,5tremant

preuniversitar de stat din oraqul Solca, pentm semestrul al Il-lea al anului qcolar 2020-2021,

dupi cum umeazd:

- 123 burse de merit;

- 30 burse de studiu;

- 46 buise sociale.

Art. 2 Se aprobl cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitdlile de invaFma[t

preuniversitar de stat din oragul Solca, pentu semeshul al IIJea al aaului gcolar 2020-2021,

respectiv, 100 lei lunar pentru fiecare tip de bursa.

Afi. 3 Prezenta hotArare se comunicS. prin intermediul Secretarului general al oraqului

Solca, in tennenul prevlzut de lege, Primarului oraqului Solca, Institu[iei Pref'ectului Jud-etrul

Suceava. Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite ti taxe iocale din cadrul Primariei

oraqului Solca.

PRE$EDINTEDE $EDINTA, CONTRASEMNEAZAPENTRULEGALITATE,

SEFUZA SA SEMNEZE) ,--tL Secretar general al ora{ului Solca,

"'*\**"'

coNSILIEzu LOC ALrt _ ;)
Petru Cotoard ( *Yh
Gheorghe Ghinghilosch{
Marra Matinescu 
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