
 

HOTARÂRE 

privind stabilirea numarului de burse pentru elevi si cuantumul acestora, 

pentru anul scolar 2019 – 2020 

 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

 d) art. 9 alin. (7), art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificări și completări ulterioare; 

e) Ordinului M.E.N.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al 

burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 

2019 – 2020; 

g) art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Luând act de: 

 - Referatul de aprobare al primarului comunei Todireni în calitatea sa de 

inițiator; 

-  raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Todireni; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Todireni.   

Ținând cont de prevederile art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenta 

decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, 

în data de 30 ianuarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. – Pentru anul școlar 2019 – 2020, se aprobă acordarea unui număr de 20 

(douăzeci) burse de ajutor social și un număr de 8 (opt) burse de merit, după cum 

urmează: 

- Șase burse în cuantum de 50 lei/lună, conform art. 13 lit. a) din 

O.M.E.N.C.T.S. nr. 5576/2011; 

- Opt burse în cuantum de 50 lei/lună, conform art. 13 lit. b) din 

O.M.E.N.C.T.S. nr. 5576/2011; 

- șase burse în cuantum de 50 lei/lună, conform art. 13 lit. c) din 

O.M.E.N.C.T.S. nr. 5576/2011. 
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- Opt burse în cuantum de 60 lei/lună. 

Art.2. – Unitatea de învățământ este obligată să respecte criteriile generale de 

acordare a burselor stabilite prin O.M.E.N.C.T.S nr. 5576/2011 și criteriile specifice 

stabilite în consiliul de administrație al școlii. 

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către directorul și contabilul 

Liceului Tehnologic Todireni. 

           Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică în condițiile legii și se 

comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al UAT, în termenul 

prevăzut de lege, Instituției  Prefectului, primarului comunei Todireni și Liceului 

Tehnologic Todireni. 
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