
Nr. 530 din 24.02.2020 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în semestrul II al anului 

şcolar 2019 -2020 
 
 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________; 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 535/24.02.2020  întocmit de primarul comunei Bogdand; 
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, respectiv a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 
3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei  la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, 
- prevederile art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei  naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
-  prevederile art. 82 alin (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Ţinând cont  de 
-   prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin (4) lit. a), alin (7) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) şi al prevederilor art. 196 alin (1) lit a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

           Art. 1. Se aprobă un număr de 3 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat din comuna Bogdand, pentru semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020 în cuantum de 50 lei. 
       Art.2. – Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei 
Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  
- Școlii ”Petri Mor” Bogdand 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
- Compartiemntului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Bogdand; 
Adoptată în şedinţa ordinară din_______________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 

 


