
ROMANIA

JU DETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA

HOTARAREA NR .7
Privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant de stat din

comuna Babana in anul scolar 2020-2021 respectand criteriile stabilite prin OMCTS

n.5576/20LL,

Consiliul Local al comunei Bebana, judetul Arges intrunit in sedint; ordinari din data de
27 .11.2020

Avind in vedere :

-raportul de specialitate cu nr.7123 /25.1.1.2O2O intocmit de bibliotecar Nichita Elena
prin care ne aduce la cunostinta necesitatea adoptarii unei hotarari prin care se aproba
numarul de burse si cuantumul acestora, la nivelul Scolii Gimnaziale Babana

, -referatul de aprobare ff.7665/25.LL.2020 intocmit de primarul comunei, prin care
ne aduce la cunostinta ca este necesar adoptarea unei hotarari pentru anul scolar 2O2O-

2021 Win care se stabileste numarul si cuantumul celor patru categorii de burse pentru
elevii, stabilite prin OMCTS nr.557612011

- avizulfavorabil alcomlsiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Babana
VEz5nd prevederile Legii educaliei nalionale ff. L/201L, cu modificirile si complet;rile

ulterioare, ale Ordinului ff.5576/20L1 al Ministrului Educaliei, Cercet;rii, Tineretului si
Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inv6J;mantul
preuniversitar de stat, cu modificirile gi completirile ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit. "d" 9i
alin.(7) lit. "a" din Codul administrativ, cu complet6rile ulterioare, precum si ale H.G.

ff.666/09.09.201.9 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performan!;, de
merit, de studiu ti de ajutor social pentru elevii din invdtimantul preuniversitar de stat, cu
frecvent;, care se acordd elevilor.

- - Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, actualizata
- in teme:ul dispozitiilor art.129, alin(2) lit.a), alin(3) lit.b) si art.t52 alin(2) din ouG

57 /201-9 ptivind Codul Administrativ, cu modificirile si complect;rile ulterioare.
-in temeiul dispozitiilor art.125 alin 1,lit a) si b) si alin.2, art.136 alin(1) si alin(3) din OUG

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile si complectdrile ulterioare.
- prevederilor art.139 alin(1) si art.196 alin.(1) , lit a) din OUG 5712019 privind Codul

Ad m in istrativ,cu modificdrile si complectirile ulterioare
Consiliul Local al comunei Babana adopt; urmatoarea;

HOTARARE

Art.1. se aprob; cuantumul pentru fiecare categorie de bursi acordati elevilor din unit6!ile
de invit5mant, in anul2020-2021-, dupi cum u rmeazi:



a) 100 lei

b) 100 lei

c) 100 lei

d) 100 lei

pentru bursa de performan!5;
pentru bursa de meriu
pentru bursa de studluj
pentru bursa de a.jutor social.

Art.2. S-a stabilit cate 5 burse pentru f,ecare categorie de bursa acordata

Art.3. Prezenta hoti16re se aduce la cunogtinti publici gi se comunic; prin grija seffetarului
general al comunei in termenul legal,Primarului comunei Bdbana, Scolii Gimnaziale Bibana,
institutia PrefectuluiJudelulArges, si se publici pe site-ul entitatii.

Coht eaza,
Prodin a Oana

de 11 consilieri in functie.

Presedinte de sedint

^W'(
AdoptatS in sedinta ordina ri din data
Cu un num6r de ll voturidin num5rul

f@.
.1,L.2020


