ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA PASTRAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea numarului de burse, tipul si cuantumul acestora, ce se vor acorda
elevilor din invatamantul preuniversitar al comunei Pastraveni,
in anul bugetar 2020
Cosiliul local al comunei Pastraveni, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile:
- art. 82 alin. (1) si (2), ale art. 105 alin. (2) lit. “d” din Legea Educatiei Nationale
nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.3, art.4 si art. 13 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
invatamantul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Analizand referatul de aprobare a Primarului comunei Pastraveni inregistrat sub nr.
750 din 05.02.2020 cat si referatul compartimentului de specialitate nr. 751 din 05.02.2020;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” si “d” , ale alin. (4) lit.”a” si alin. (7)
lit.”a” , ale art. 139 alin. (3) lit. “a” cat si ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
– privind Codul administrativ
H O T A R A S T E:
Art. 1. In anul bugetar 2020 se stabileste acordarea unui numar de 37 burse de
ajutor social.
Art. 2. Cuantumul unei burse de ajutor social este de 55 lei/elev/luna.
Art. 3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor sunt prevazute in bugetul de
venituri si cheltuieli al comunei Pastraveni la Capitolul 65.02 “Invatamant”, articol 59.01
“Burse sociale”.
Art. 4. Primarul comunei Pastraveni, in calitate de ordonator principal de credite prin
Serviciul financiar - contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice si administrativ vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 5. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor
si institutiilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion IRIMOAIE
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
GENERAL,
Lidia BRINZEI

Nr. 7 din 18.02.2020

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 7/2020
Nr.
crt.
0
hotărârii1)

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

1

2

3

1
Adoptarea
18/02/2020
2
Comunicarea către primarul comunei2)
18/02/2020
3
Comunicarea către prefectul județului3)
18/02/2020
4
Aducerea la cunoștință publică4+5)
18/02/2020
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 4+5)
18/02/2020
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
18/02/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută
sau simplă, după caz.”;
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.;
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”

