
ROMANIA
TUDETUL BACAU

COMUNA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr. 27 din 28 iunie 202L

privind aprobarea numirului qi cuantumului burselor qcolare acordate elevilor care

frecventeazi cursurite la $coala GimnazialI Comuna Buciumio pentru semestrul II,
anul scolar 2020-2021

Consiliul Local al Comunei Buciumi, judelul Bac[u, intrunit in qedinli ordinar[ in data

de 28 iunie 2021; !'' 
Avdnd in vedere Referatul de motivare nr.2349 din Il.06,2021 prezentat de primarul

comunei, Raportul de necesitate nr.2338 din 16,06,202I prezentat de seful biroului buget,

contabilitate, venituri, achizilli publice din cadrul aparatului de specialitate, Adresa nr.826 din

16,06.2021 comunicat[ de $coala Gimnaziald Comuna Buciumi gi Raportul de specialitate

nr .23 62 din 22.0 6.2021 :

Lnaltz|ndHotbrdrea Consiliului Local Buciumi nr. i9 din 20.04.2021privind aprobarea

bugetului local de venituri de cheltuieli pentru anul202l qi a estim6rilor pentru anit2022-2024
qi Decizia nr, 150 din 3 I .03 .202I comunicatd de Inspectoratul $colar Judelean Bac[u;

Ydzdnd Avizul nr.2399 din25.06.2021 al Comisiei de specialitate juridicd din cadrul

Consiliului Local Buciumi ;

Conform Ordinului nr.557612011, cu modificdrile ulterioare privind aprobarea

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din ?nv[1[mdntul preuniversitar de stat;

in conformitate cu prevederile art.82 si art.105 din Legea educaliei nalionale nr.112011,

cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor afi".129(2), lit.d), ar1.I29(7)" lit,a), art.139(3), lit.a) qi art.196(l),

lit.a) din Ordonanla de urgen!6 nr.5712019 prinid Codul administrativ, cu moditicdrile qi

completbrile ulterioare, vHOTARA$TE:
Art,1- Se aprobb numdrul burselor gcolare pentru semestrul II al anului qcolar 2020'

2021. elevilor care frecventeazd cursurile la $coala Gimnaziald, Comuna Buciumi, dupd cum

srmeazd'.
-burse de merit-4
-burse de studiu-6
-burse de ajutor social-35.

Art.2-Se aprobb cuantumul burselor Ecolare prevdzvtela a;rt.l, dupd cum utmeazd'.

-bursa de merit- 130 lei
-bursa de studiu- 100 lei
-burse de ajutor social-l00 lei,

Art.3-(1)Acordarea burselor se face cu respectarea prevederilor legale.

(2)Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul,

apartenenla politic[ a familiei elevului,etc.
Art.4-Hot[rirea adoptatd va fi comunicat[ de secretarul general al comunei cdtre

primarul comunei, Seful biroului buget, contabilitate, venituri, achiziltt publice din aparatul de

specialitate, $colii Gimnaziale Comuna Buciumi qi Instituliei Prefectului-Judelul Baclu $i va

a cuno$tin![ prin afiEare la sediul instituliei qi pe pagina oficiali, aducerea Ia

enind primarului prin biroul de specialitate.
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NU MARIANA
CONTRASEMNBAZA,

Secretar general-Co ns.igtffi' Bryryt E!ryA

(<)1. cdi-u!|-;
dtorul cvorum voturi " p entru" ! f voturi "impotriv6"' . -,, " ablineri " . :-


