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HOTĂRÂRE Nr.8 

 

Privind aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pentru elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei DOBARCENI  aferent anului  

scolar 2019-2020  

 

 Consiliul Local al comunei DOBARCENI ; judeţul Botoşani,  
            Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului  referitor la 

aprobarea numarului de burse si stabilirea cuantumului unei burse , avizele comisiilor de 

specialitate , referatul compartimentului financiar contabil al Şcolii Gimnaziale nr. 1 

Dobarceni  

            Analizand adresa  Scolii Gimnaziale nr. 1 DOBARCENI      prin care se solicita 

stabilirea cuntumului unei burse si numarul acestora ; 
 În baza  prevederilor Ordinului nr. 5576/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării , Tineretului 

şi Sportului – privind stabilirea criteriilor de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii Educatiei Nationale nr. 

1/2011 ; Hotararii  Guvernului   Nr.666/1999 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul 

 preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul scolar 2019-2020 

vazand dispozitiile  art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) din 

Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

  

în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 ART.1 – Se aproba un numar de  19 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar 

de stat de pe raza comunei Dobarceni    , aferent anului scolar 2019-2020, astfel:  

-  6 burse  sociale  de boala  din care 3 CES 

- 13  burse merit 

 

 ART.2-  Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din invatamantul 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Dobarceni  aferent anului scolar 2019-2020, astfel :  

- burse sociale  50 lei lunar 

- burse de merit  50 lei lunar 

 

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Scoala  

Gimnaziala Nr 1 Dobarceni  . 
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