ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;

HOTĂRÂREA Nr. 53/2019
privind aprobarea cuantumului si a conditiilor de acordare a burselor
sociale acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din
comuna Rafaila, judeţul Vaslui, în anul scolar 2019-2020
având în vedere:
- adresa Scolii gimnaziale ,,Andone Cumpatescu” din localitatea Rafaila, judetul Vaslui,
nr. 441/11.10.2019, prin care se solicita aprobarea burselor sociale, in cuantum de 30 lei
fiecare/luna pentru anul scolar 2019-2020;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul de
specialitate din partea Scolii gimnaziale „Andone Cumpatescu” Rafaila, din care reiese
necesitatea aprobarii burselor sociale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1), (11) si (2) si ale art. 105 alin. (2) lit. “d“
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum si prevederile din OMECTS nr. 5576/2011;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ,,d", alin. (7) lit. "b", art. 139, alin. (3)
lit."a" si art. 196, alin. (1) lit."a", din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. alin. (1). Se aproba acordarea burselor de ajutor social, elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din comuna Rafaila, judeţul Vaslui, în anul scolar 2019-2020, in cuantum
de cate 30 (treizeci) lei fiecare, lunar inclusiv in vacantele scolare.
alin. (2). Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi
înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor
pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de
medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au
posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
- nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de
50% din salariul minim net pe economie;
- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi
de 40.000 mp, în zonele montane.
alin. (3). Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii
legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din
unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc
dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul
Vaslui, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rafaila, judeţul Vaslui.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publica prin afisare.

Rafaila, 28 octombrie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ivanciu Viorel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 28 octombrie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, NR. 53/2019
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
28/10/2019
2
Comunicarea către primarul comunei2)
…/…/2019
3
Comunicarea către prefectul județului3)
…/…/2019
4
Aducerea la cunoștință publică4+5)
…/…/2019
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
…/…/2019
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
-/-/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora
li se adresează.”

