R O M ÂN I A
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pentru anul scolar 20202021 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
Având în vedere:
-adresa nr. 638 din 22.07. 2021 emisa de Scoala Gimnaziala nr. 1 Buturugeni;
-adresa nr. 640 din 26.07. 2021 emisa de Scoala Gimnaziala nr. 1 Buturugeni;
- Procesul verbal al Consiliului de Administratie al Scolii gimnaziale nr. 1
-Referatul de aprobare nr.3910/ 22.07. 2021 al primarului com. Buturugeni ;
- Raportul nr. 3911din 22.07. 2021 al compartimentului de specialitate ;
- Avizul comisiei de specialitate nr. 4008/30.07.2021;
- prevederile art. 82, art. 105 alin (1) lit. c din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale
-art. 4, art. 5, art. 8 alin (1) , lit “a’, alin (2) , art. 20 din Anexa nr. 1 -Criterii generale la
Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii , Tineretului si Sportului nr. 5.576/2011 privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar
de stat;
- Prevederile art. 129, alin. (1), (7) si (14) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ;
- In temeiul art.196 , alin. (1) , lit. “a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă RĂ Ş T E
Art. 1. Se proba numarul de burse si cuantumul burselor pentru anul scolar
2020-2021 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de
stat , a scolii gimnaziale Buturugeni dupa cum urmeaza :
- Burse de merit :30 burse in cuantum de 100 lei/bursa in ordine
descrescatoare a mediilor generale.
Art. 2 .Raspunderea 0pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor
banesti aferente burselor scolare revine Consiliului de administratie al Scolii
gimnaziale nr. 1 Buturugeni , care va stabili criteriile specifice de acordare a
burselor ;

Art. 3 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Buturugeni aferent anului 2021 , in
functie de disponibilitatile banesti si alocarile bugetare ale acesteia
Art.2. Ordonatorul principal de credite şi contabilulul primăriei Buturugeni vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, şi vor fi facute
cunoscute celor interesaţi prin grija secretarului general al comunei
Buturugeni.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

PUIU MARIUS DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL UAT BUTURUGENI,
STAN DUMITRU

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
Nr. 32 din 30.07.2021

