ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNA MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
NR: 8 DIN DATA DE 31.01.2020
privind stabilirea acordării de recompense sub formă de ajutor financiar pentru elevii care
urmează cursurile de liceu și facultate proveniți din familii cu nevoi sociale
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI,JUDEŢUL NEAMŢ;
Analizând raportul de aprobare, întocmit de către primarul comunei Moldoveni, privind
stabilirea acordării de recompense sub formă de ajutor financiar pentru elevii care urmează
cursurile de liceu și facultate proveniți din familii cu nevoi sociale
Având în vedere art. 28 alin. 2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat în
plată, cu modificările și completările ulterioare, coloboral cu art. 41 din Normele
metodologice de aplicare a legii nr. 416/2011, aprobat prin HG nr. 50/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
Tinând cont de art. 105 alin. 2 lit. h din legea nr. 1/2011 a educației, cu modificările și
completările ulterioare;
Văzând avizul favorabil dat de cele 3 comisii de specialitate a consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, adoptă prezenta:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea de recompense sub formă de ajutor financiar pentru
acoperirea cheltuielilor de întreținere și școlarizare pentru persoanele a căror familii nu au
venituri sau venituri sub venitul minim pe economie, care urmează cursurile liceale sau
cursurile de zi ale unei facultăți de stat, pe perioada școlarizării.
Art. 2. (1) Ajutorul financiar se acordă în sumă de 200 lei/lună pe perioada anului școlar
pentru elevii care urmează cursurile de liceu sau cursurile de zi a unei facultăți de stat.
Art. 3. Criterii de acordare a ajutorului financiar sunt:
- Sa provină dintr-o familie fără venituri sau cu venit sub venitul minim pe economie;
- Să frecventeze cursurile formei de învățământ;
- Să aibă minim media generală 7 pentru elevii de liceu, astfel:
- a semestrului I pentru cei inscrisi în primul an de liceu;
- a semestrului anterior pentru cei înscriși în anii următori de liceu.
(2) Acordarea ajutorului bănesc se face prin Dispoziția Primarului pe baza
cererei, anchetei sociale și a actelor doveditoare.
Art. 4. Primarul comunei împreună cu Serviciul de asistență socială și Compartimentul
contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate,asigurând şi publicitatea acesteia.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Iuliana Mirela BONTAȘ
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