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privind aprobarea burselor gcolare ,a cuantumului u[Jburse si numarul burselor qcolare
ce
-de
se vor acorda elevilor din invdtim6ntul preuniversitar de stat din Comuna Baia
Cris
in semestrul Il al anului qcolar ZOjg-2020
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRI$,JUDETUL HUNEDOARA;
Av6nd in vedere
Referatul de aprobare nr.8128114.02.2020|a proiectul de hotarire privind aprobarea burselor
gcolare ,a cuantumului unei burse si numarul burselor gcolare ce se vor acorda elevilor din
invdtdmdntul preuniversitar de stat din comuna Baia de cris
in semestrul ll al anului qcolar 2019-2020 si Proiectul de Hotararenr.S:2O2O a primarului
comunei Baia de Cris prin care se propune aprobarea cuantumului unei burse qcolare gi
numarul burselor gcolare ce se vor acorda elevilor din invdldmdntul preuniversiiar de stat din
comunei Baia de Cris in sem.ll al anului gcolar 2019-2020.
Vazand raportul compartimentului de resort (buget-contabilitate) nr.1}l2gl2O.O3.ZO2O
precum si rapodul comisiei pentru agricultura,activitati economicofi nanctare, amenajarea teritori ul ui si urbanism nr. 1 8128126.03.2020
[n conformitate cu prevederile afi..7,a.13, art. 82 gi ar1.1Ob alin. 2 din Legea nr. 112011
a educatiei nalionale,modificata si completatat gi a Ordinului ministrului educaliei, cercetirii,
tineretului gi sportulur privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burseior elevilor din
invitdmAntul preuniversitare de stat nr. 55761201'1cu modificarile si completarile ulterioare
ln temeiul prevederilor ale art.7 din Legea nr 5212003 privind transparenta
decizionala in administratia publica,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare precum gi ale arL. 129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.a,art.139 alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din
Ordonanta de urgentd nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile u lterioare

HOrAnAgrE:

Art.1'Se aprobd pentru sem ll al anului gcolar 2019-2020 elevilor cupringr in invdldmAntul
preuntversitar de stat din unitdlile de invd{5mAnt din comuna Baia de Cris un numdr de 23

burse gcolare, conform anexelor nr.1 si nr.2
Art,2 Anexele nr.1 si 2 fac parle integranta la prezenta hotarire

Art.3 - Se aprobd cuantumul unei burse gcolare ce se acorda elevilor din invildmintul
preuniversitar de stat din unitilile de invitimAnt din comuna Baia de Cris pentru semestrul ll
I anului gcolar 2019- 2020

dupii cum urmeazd:
- bursd de ajutor social - 60 lei/luni
- bursi de merit- 70 lei/lund
Art. -Prezenta hotarire se poate contesta cu respectarea prevederilor Legii nr.554l2OO4 a
contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.s- Prezenta hotdrAre se comunicd:
- lnstituliei Prefectului Judelului Hunedoara
, Primarului comunei Baia de Cris
qpnaziala "Avram lancu,, Baia de Cris
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Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
numar de *
voturi"impotriva st un nuntar de - "abtineri"
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voturi "pentru' un

