R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI

HOTARAREA
NR. 84 DIN 29.11.2019

vizând stabilirea cuantumului bursei de ajutor social ce se va acorda elevilor îndreptăţiţi din învăţământul
preuniversitar din comuna Moldoveni.,în anul şcolar 2019 – 2020 semestrul I

Consiliul Local al comunei Moldoveni, județul Neamț;
Având in vedere adresa nr. 1843 din data de 19.11.2019 a Şcolii Gimnaziale, comuna
Moldoveni, judeţul Neamţ, prin care comunică Consiliului Local Moldoveni numărul elevilor care
vor beneficia de bursă de ajutor social în anul şcolar 2019 - 2020;
Examinând raportul de aprobare nr. 1592 din 21.11.2019 inițiat de către primarul comunei
Moldoveni vizând stabilirea cuantumului bursei de ajutor social ce se va acorda elevilor
îndreptăţiţi din învăţământul preuniversitar din comuna Moldoveni.,în anul şcolar 2019 – 2020
semestrul I;
În conformitate cu prevederile art. 105 alin. 2 lit. d din Legea nr. 1/2011 privind educaţia
naţională, ale art. 1 şi art. 4 alin. 2 din Ordinul MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Văzând avizul favorabil dat de cele 3 comisiile de specialitate ale Consiliului Local
Moldoveni
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative;

H O T A R A S T E:
ART.1. Se aprobă pentru anul şcolar 2019 - 2020 semestrul I, elevilor cuprinşi în
învăţământul preuniversitar de stat din comuna Moldoveni un număr de 8 burse de ajutor social în
cuantum de 100 lei / lună / beneficiar.
ART.2.- Primarul comunei, împreună cu directorul Scolii Gimnaziale, comuna
Moldoveni, judeţul Neamţ şi contabilul primăriei, vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentei
hotărâri.
ART.3.-Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri,
autorităților si persoanelor interesate, asigurând si publicitatea acestuia.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Iuliana Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

