ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
Privind aprobarea acordării unor burse copiilor care frecventează
cursurile școlilor de pe raza orașului Pogoanele, pentru anul școlar 2020 - 2021

Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având in vedere :
- Adresa nr. 2647/10.11.2020 a Liceului Teoretic Pogoanele, înregistrată la Primăria
orașului Pogoanele sub nr. 10602/10.12.2020;
- Adresa nr. 1299/04.11.2020 a Liceului Tehnologic I.A.Rădulescu Pogoneanu,
înregistrată la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 9618/04.11.2020;
- Referatul Compartimentului de Contabilitate, înregistrat sub nr. 10737/15.12.2020;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, înregistrat la nr.
10785/16.12.2020;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
- Prevederile Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.
5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat;
- Prevederile H.G. nr. 1064/2020 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 2020 – 2021;
- În temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă acordarea de burse de merit, de studiu și de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile școlilor de pe raza orașului Pogoanele, în cuantum de 100 lei/luna
(fiecare dintre acestea) conform anexei, parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Compartimentul de contabilitate - buget împreuna cu serviciile de contabilitate ale
Liceelor de pe raza orașului Pogoanele vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și instituțiilor interesante.
Președinte de ședință,
Consilier, Ionuț Buga

Contrasemnează Secretar general al orașului,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 61 / 23.12.2020
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 23
decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din numărul total de 15
consilieri în funcţie și 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Anexă la HCL nr. 61 / 23.12.2020

Nr.
crt.

1
2
3

Denumirea bursei

Liceul Teoretic
Pogoanele

Liceul
Tehnologic
Pogoanele

Cuantum
lei

32
3

52
10

100
100

70

10

100

Burse sociale
Burse medicale (asimilate burselor de
studiu)
Burse de merit

Întocmit,
Secretar general al orașului,
Valentino Adrian Cotruță

