
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL VICOVU DE SUS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cuantumului lunar și numărul  burselor școlare  de care pot beneficia elevii din 

învățământul preuniversitar de stat de la nivelul orașului Vicovu de Sus pentru anul școlar 2020-2021 

 

 

 Consiliul local al orașului Vicovu de Sus județul Suceava, 

            Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al  domnului Juravle Ionel-Adrian viceprimarul orașului Vicovu de Sus 

cu atribuții de primar; înregistrat sub nr. 4.271/13.04.2021; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar - Contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orașului Vicovu de Sus, judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 4.273 din 13.01.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Vicovu de Sus, nr.  

4537/21.04.2021, nr. 4541/21.04.2021 și nr. 4545/21.04.2021, prin care avizează dezbaterea și 

adoptarea prezentului proiect de hotărâre; 

- Adresa Instituției Prefectului județului Suceava cu nr. 5.789/20/3 din 06.04.2021 înregistrată la 

Primăria orașului Vicovu de Sus sub nr. 4.094 din 08.04.2021 referitoare la respectarea dreptului 

elevilor la cele patru tipuri de burse școlare; 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. a), art.136 alin.10,  art. 

139 alin. (1) și ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar și numărul  burselor școlare de care pot beneficia elevii din 

învățământul preuniversitar de stat de la nivelul orașului Vicovu de Sus pentru anul școlar 2020-2021, 

astfel: 

 610  burse de merit în cuantum de 150 lei/elev; 

 306  burse de studii în cuantum de 100 lei/elev; 

  62   burse de ajutor social/ajutor social ocazional în cuantum de 100 lei/elev. 

 Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine serviciului de specialitate 

din aparatul primarului și unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Vicovu de Sus. 

 Art. 3. Secretarul general al UAT Vicovu de Sus va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului Județului Suceava, pentru controlul de legalitate, primarului , Serviciului financiar-contabil 

și unităților de învățământ  pentru aducerea la îndeplinire și publicare pe site-ul propriu al Primăriei 

oraşului Vicovu de Sus la adresa URL: www.primaria-vicovudesus.ro.  
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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