
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMTINA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea numdrului Si a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii $colii

gimnaziale "Mitropolit lacob Putneanul" Putna, pentru anul gcolar 2019-2020

Consiliul local al comunei Putna , judelul Suceava;
AvAnd in vedere :

- adresa $colii gimnaziale ,,Mitropolit Iacob Putneanul " Putna inregistrata cu nr. 1241 din
23.10.2019;
- Referat de aprobare a primarului comunei Putna, judelul Suceava nr.5699 din 25.10.2019;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi amenajarea

teritoriului nr. 5698 din 25.10.2019;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-
finanle, administrarea domeniului public ai privat, agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia
mediului, servicii, comerJ, urbanism qi amenajarea teritoriului nr.5803 din 30.10.2019.
- Prevederile art. 105 , alin (1) qi alin (2), lit. "d" din Legea educaliei nalionale nr 1/2011, cu
modificarile gi completarile ulterioare ,
- Prevederile art. 4 din Ordinul Ministrului educaliei, cercetirii, tineretului gi sportului nr.
557612011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
inveldmantul preuniversitar de stat;
-Prevederile H.G. nr.66612019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanld,
de merit, de studiu gi de ajutor social pentru elevii din inv51[m6ntul preuniversitar de stat, cu
frecvenld, care se acordd elevilor in anul qcolar 2019 - 2020;

in temeiul art. 129 alin. (7) lit."a" qi "b", art. 139 alin.(l)qi art. 196 alin.(1) lit. "a" din
O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ;

HOTARA$TE:

Art. 1 Pentru anul gcolar 2019-2020 se aprobe un numAr de 22 burse de ajutor social
pentru elevii $colii gimnaziale "Mitropolit [acob Putneanul" Putna, judelul Suceava in cuantum
de 60 lei lunar .

Art.2 Primarul comunei Putna, Biroul financiar- contabil, achizi{ii publice, fond flunciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului impreuna
cu directorul $colii gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdriri.
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