
ROMANIA 

JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI  

 

 H O T A R A R E 
 

privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat din comuna Tintesti pentru  trimestrul I al anului scolar 2020-2021 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 

Avand in vedere : 

 Referatul de aprobare  al primarului comunei Tintesti prin care se propune aprobarea cuantumului si 
burselor acordate in trimestrul I al anului scoar 2020-2021 inregistrat la nr.8267/18.11.2020; 

 Raportul de specialitate al compartimentului de resort inregistrat la  nr.8266/18.11.2020; 

 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local inregistrat la nr.8354/23.11.2020; 

 In temeiul art .9 alin(7) ,art 12 alin(2) ,alin(3) , alin(5) ,art .82 alin(1) , alin(12) , alin (2) , art.105 alin (2) lit.d 
din Legea Educatiei netionale nr.1/2011 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Conform ordinului Ministerului Educatiei cercetarii Tineretului Sportului nr 5576/2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stata , cu modificarile i 
completarile ulterioare ; 

  In temeiul prevederilor   art .139 , alin (1) si .(3),art.166 alin(2) , lit (l) si (d)  precum si ale art.196 alin 
(1) , lit.a)si art 197  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare  

H O T A R A S T E: 

 Art. 1.  Se aproba cuantumul burselor scolare de merit pentru trimestrul I al anului scolar 2020-
2021 in suma de 100 lei/luna. 

  Se aprba un numar de 28 burse de merit pentru trimestrul I al anului scolar 2020-2021 
conform anexei care face parte integranta din aceasta hotarare . 

 Art.2. Finantarea  se va face din sume de la bugetul local alocate cu aceasta destinantie . 

           Art.3    Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Tintesti  . 

 Art.5. Secretarul comunei Tintesti va comunica prezenta hotarare autoritatilor, persoanelor fizice si 
juridice interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

         AVRAM ION                                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 

                                                                           SECRETAR GENERAL                                                                                                   

                   Petrescu Sandina 

Nr. 55 din 27 noiembrie  2020	

 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 27.11.2020 cu 
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un  
numar de ....... voturi pentru ,....... abtineri si ...... voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie si .........consilieri 
prezenti la sedinta  


