ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 60
DIN 29.12.2017
PRIVIND STABILIREA NUMĂRULUI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL,
ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, ELEVILOR DIN
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN COMUNA SIHLEA, ÎN ANUL ŞCOLAR
2017 – 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ
ORDINARĂ,

-

-

-

-

-

-

-

avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind stabilirea
numărului burselor de ajutor social, acordate din bugetul local al comunei
Sihlea, elevilor din instituţiile de învăţămînt din comuna Sihlea, în anul şcolar
2017-2018;
avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la
proiectul de hotărîre privind stabilirea numărului burselor de ajutor social,
acordate din bugetul local al comunei Sihlea, elevilor din instituţiile de
învăţămînt din comuna Sihlea, în anul şcolar 2017-2018;
avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Sihlea , judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind stabilirea numărului
burselor de ajutor social , acordate din bugetul local al comunei Sihlea, elevilor
din instituţiile de învăţămînt din comuna Sihlea, în anul şcolar 2017-2018;
avînd în vedere sumele necesare plaţii burselor de ajutor social, aprobate
conform Hotărîrii Consiliului Local al comunei Sihlea nr. 17 / 15.03.2017 privind
aprobarea bugetului local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pe anul 2017,
capitolul « cheltuieli învăţămînt « , cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 1 , art. 2 , art. 3 , alin. 1 , art. 4 , art. 5 , art. 11 , art. 13 , lit. « a «,
lit. « b « , lit. « c « - pct. 1-2 , art. 17 , art. 19 , lit. « a – c « din anexa la Ordinul
nr. 5576 / 2011 emis de ministrul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului,
cu modificările şi completările ulterioare;
în conformitate cu art. 12 , alin. 1 , alin. 2 , art. 82 , alin. 1 , alin. 2 , art. 105 , alin.
2 , lit. « d « din Legea educaţiei naţionale, nr. 1 / 2011 ;
în baza art. 2 , alin. 4 , art. 48 , alin. 2, art. 113 din Legea nr. 272 / 2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare;
în conformitate cu art. 32 , alin. 4 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ;
în temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. “ d “ , alin. 6 , lit. “ a “ , pct. 1 , art. 45 , alin. 1 ,
art. 115 , alin. 1 , lit. “ b “ din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă acordarea unui număr de 100 burse de ajutor social din bugetul
local al comunei Sihlea, elevilor din instituţiile de învăţămînt din comuna Sihlea, în anul
şcolar 2017-2018.
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate Şcolii Gimnaziale ” Principele
Şerban Ghica şi Principesa Aristiţa Ghica” , comuna Sihlea, judeţul Vrancea, Instituţiei
Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Sihlea, judeţul Vrancea.
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