ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
PRIVIND: acordarea unor burse de merit elevilor de la Şcoala Gimnazială Călineşti care au obţinut rezultate
deosebite în anul scolar 2016 - 2017
Consiliul Local al comunei Călineşti, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
09.06.2017,
AVÂND ÎN VEDERE:
- expunerea de motive a primarului cu nr. 81/07.06.2017;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 82/07.06.2017;
- prevederile art.1, art. 3, art. 4, art. 7 şi art. 8, alin. 1 din anexa la OMECTS nr. 5576/2011, privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 105, alin. 2, lit.”d” din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pc. 1, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, cu nr.de inregistrare 2710/08.06.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de
agrement,cu nr.de inregistrare 2712/08.06.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a
drepturilor cetăţenilor, cu nr.de inregistrare 2714/08.06.2017;

În temeiul art. 45, alin. 1, art. 47, alin. 1, 2 și 3, art. 49, art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 și 7 din Legea
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se aprobă acordarea burselor de merit pentru elevii de la Şcoala Gimnazială Călineşti, cu ocazia
închiderii anului şcolar şi care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2016-2017, în cuantum de 5.000 lei,
astfel:
- burse de merit în cuantum de 350 lei pentru elevii care au obtinut locul I la concursurile şcolare şi
rezultate deosebite la învăţătură pe parcursul anului şcolar;
- burse de merit în cuantum de 250 lei pentru elevii care au obtinut locul II la concursurile şcolare şi
rezultate deosebite la învăţătură pe parcursul anului şcolar;
- burse de merit în cuantum de 200 lei pentru elevii care au obtinut locul III la concursurile şcolare şi
rezultate deosebite la învăţătură pe parcursul anului şcolar;
- premii şcolare constând în cărţi până la acoperirea sumei repartizate;
Art.2. Criteriile specifice de acordare a burselor de merit se stabilesc anual în consiliul de administraţie al
Şcolii Gimnaziale Călineşti, în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Călineşti, judeţul
Teleorman prin compartimentul financiar – contabil, taxe şi impozite, resurse umane.
Art.4. Secretarul Comunei Călineşti, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului - Judeţul
Teleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate, autorităţilor în drept şi persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
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