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H O T A R A R E A  NR.16 

Din 10.02. 2020 

                                                                                                                                                                                                                      
Privind: Aprobarea numarului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din 
cadrul Scolii Gimnaziale Romanu  finantată din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 2020.  

                La initiativa Primarului comunei Romanu;    

 -Vazand referatul de aprobare al initiatorului ; 
-Văzănd referatul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent in cadrul compartimentului contabilitate; 
-Adresa nr.65/14.01.2020 a Scolii Gimnaziale Romanu                                                                                                                                                                                                                       
-Avizele  comisiilor de specialitate ;                                                                                                                                            
-In baza prevederilor  art. 82 și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
și completarile ulterioare și dispozitiile Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011 al Ministrului Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului și Sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat;   
           In conformitate cu  art.129 alin.1 si 2,lit.a,d,alin.4,lita,e,alin.7,lit.a,f. din OUG.nr.57/5.07.2019  
          In temeiul art. 139 alin.1 și 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ . 

                                                                                                                                                                                                
 
                                                                       H OTĂRĂșTE:   

                           Art.1  Se aproba un numar de 14 burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenșă din 
invatamantul preuniversitar de stat, finantate din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 2017, repartizate pe 
categorii de burse , din care:     

            14 burse aferente  anului școlar 2019-2020  , in urmatoarea structura:    

-  6   burse de merit cu valoarea de 50 lei/lună;                                                                                                                              
-  4  burse de studiu cu valoarea de 45 lei/lună;                                                                                                                                      
-  4 burse sociale  cu valoarea de 40 lei/lună ;    

      Valoarea totală :   =  5962  lei   

   Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Romanu, prin Compartimentul 
contabilitate                                                                                                                                                                                                                        
Art.3.  Secretarul  comunei va comunicaprezenta hotarare Institușiei Prefectului,Scolii Gimnaziale Romanu și 
tuturor persoanelor interesate 

                         Președinte de ședinșă,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                             șișu Dumitru                                                                       Secretar  general, 

                                                                                                                    Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E 

Din 03.02. 2020 

                                                                                                                                                                                                                          

Privind: Aprobarea numarului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din 
cadrul Scolii Gimnaziale Romanu  finantată din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 2020.  

                La initiativa Primarului comunei Romanu;    

              -Vazand referatul de aprobare al initiatorului;                                                                                                                                                        

-Adresa nr.65/14.01.2020 a Scolii Gimnaziale Romanu                                                                                                                                                                                                         

-Avizele  comisiilor de specialitate ;                                                                                                                                                               

-In baza prevederilor  art. 82 și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 

și completarile ulterioare și dispozitiile Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011 al Ministrului Educatiei, 

Cercetarii, Tineretului și Sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat;   

           In conformitate cu  art.129 alin.1 si 2,lit.a,d,alin.4,lita,e,alin.7,lit.a,f. din OUG.nr.57/5.07.2019  

          In temeiul art. 139 alin.1 și 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ . 

                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                       H OTĂRĂșTE:   

                           Art.1  Se aproba un numar de 14 burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenșă din 
invatamantul preuniversitar de stat, finantate din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 2017, repartizate pe 
categorii de burse , din care:     

            14 burse aferente  anului școlar 2019-2020  , in urmatoarea structura:    

            -  6   burse de merit cu valoarea de 50 lei/lună;                                                                                                                            
-  4  burse de studiu cu valoarea de 45 lei/lună;                                                                                                                                 
-   4 burse sociale  cu valoarea de 40 lei/lună ;    

      Valoarea totală :   =  5962  lei   

   Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Romanu, prin Compartimentul 
contabilitate                                                                                                                                                                                                                                         
Art.3.  Secretarul  comunei va comunicaprezenta hotarare Institușiei Prefectului,Scolii Gimnaziale Romanu și 
tuturor persoanelor interesate 

                                                                               P R I M A R, 

                                                                          IONIșĂ  STELUșA 

                


