ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA MĂGURA
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Magura
în anul şcolar 2020 -2021

Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Buzău,
Având în vedere :
-referatul de aprobare al primarului comunei Măgura, înregistrată
sub nr. 52 din 30 martie 2021;
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat sub
nr. 54 din 30 martie 2021;
-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Măgura
înregistrat sub nr. 53 din 30 martie 2021;
-avizul secretarului general al comunei dat pe proiectul de
hotărâre;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Magura;
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.
5.576/07.10.2011,
Având în vedere art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare,respectiv a Hotărârii de Guvern nr. 1064/04.12.2020 pentru
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit de
studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar
de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) şi prevederile art.
196, alin (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat din comuna Magura, decontate în
anului
şcolar
2020
–
2021
in
suma
de
100
lei.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul
comunei
Magura
prin
serviciul
de
specialitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
general al comunei Magura.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier Nica Vasile

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Otilia-Valentina Niță

Măgura,29 aprilie 2021
Nr. 23
Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al
comunei Măgura în şedinţa ordinară din 29 aprilie 2021, cu respectarea
prevederilor art. 139, alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind codul
administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi
impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri locali
prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie.

