
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E
privind aprobarea  numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială  Cocora

pentru anul 2016

                       Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.1  la  art.4 din  Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii, Tineretului 
si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat;
                       -prevederile art.105 alin.(2) lit.,,d'' din Legea nr.1/2011-Legea Educaatiei Nationale;
                       Examinand:
                       -adresa nr.46/14.01.2016 emisă de conducerea Şcolii Gimnaziale Cocora;
                       -expunerea de motive nr.94/14.01.2016 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.114/14.01.2016 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.___/_______2016 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico financiare, protectia mediului si turism;
                       -raportul de avizare nr.___/____________2016 al comisiei pentru invatamant, 
sanatate si familie, activitati social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                       In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.1 si 2 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune
Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E:

                              Art.1.Se aproba acordarea unui numar de 20 burse de ajutor social, elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pe anul 2016.
                              Art.2.Se aproba cuantumul  lunar al unei burse de ajutor social in suma de 30 
lei.
                              Art.3.Primarul si compartimentul contabilitate vor aduce la indeplinire prezenta 
hotarare.
                              Art.4.Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate 
prin grija secretarului delegat al comunei.

                 INIŢIATOR  PROIECT,
                              PRIMAR,
                  Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.4
Astazi, 14.01.2016



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.115/14.01.2016

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului

burselor de ajutor social acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de 
la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 2016

Incheiat astazi 14 ianuarie 2016 
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului 
burselor de ajutor social, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala 
Gimnazială Cocora pentru anul 2016, la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre 
cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

  SECRETAR,
Stanciu Constantin



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
         PRIMAR,
Nr.94/14.01.2016

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privin aprobarea numarului si a cuantumului burselor
de ajutor social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la

Scoala Gimnazială Cocora pentru anul 2016

                   Potrivit prevederilor art.1 la 4  din Ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului nr.5576/2011-privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, precu si a art.105 alin.(2) lit.,,d'' din legea 
nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale, numarul si cuantumul burselor de ajutor social acordate 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat se aproba anual prin hotarare de consiliu local.
                    In urma consultarii cu conducerea Scolii Gimnaziale Cocora, analizand numarul de 
burse acordate in anul 2015 precum si a cuantumului lunar al unei burse, pentru anul 2016 
propunem spre acordare un numar de 20 de burse sociale, acelaşi ca în anul trecut .
                    De asemeni propunem un cuantum de 30 lei lunar pentru fiecare bursa sociala.
                    Avand in vedere cele prezentate propun consiliului local spre dezbatere in vederea 
aprobarii a proiectului de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor 
social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pe 
anul 2016 in forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut

                    



       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.114/14.01.2016

R A PO R T
privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor de ajutor  social acordate
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora

pentru anul 2016

                            Potrivit prevederilor art.3 alin.(1)  la  (4) din Ordinul nr.5576/2011 al Ministrului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, bursele  acordate elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat se acorda din bugetul local al unitatii administrativ teritoriale de care apartin 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
                            Aceste burse se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie numarul
si cuantumul acestora stabilindu-se anual prin hotararea consiliului local.
                            Avand in vedere criteriile de acordare a burselor de ajutor social, tinand cont de 
numarul de burse acordate in anul 2015 si anume 20  si de cuantumul lunar de 30 lei, examinand si 
proiectul de buget pe anul 2016 ne-am propus ca in anul 2016 sa acordam tot un numar de 20 burse
de ajutor social in cuantum lunar de 30 lei, ceea ce reprezinta un efort financiar pe total an 7.200 
lei.
                             

INSPECTOR(CONTABIL),
MANEA  VALERICA



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.157 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor
de ajutor social acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la

Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 2016

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2016, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor social, acordate elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru  anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN___________
                                                                                   BADEA  DUMITRU________________
                                                                                   TOADER  VASILE_________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________  

Emis astazi, 20.01.2016
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.158 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de

ajutor social, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la 
Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 2016

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2016, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor 
social, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora 
pentru  anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION___________________
                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL_________
                                                                               BADEA  DUMITRU__________________
                                                                               VLAD DOREL______________________

Emis astazi, 20.01.2016
La Cocora


