
 

 
  

ROMANIA         

JUDETUL MARAMURES      #### PROIECT  ### 

COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂR   

 

privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor social-medicale aferente  semestrului 2 al anului şcolar 

2018-2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din cadrul 

Școlii Gimnaziale  Băița de sub Codru 

 

 
  Avand in vedere; 

- expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului  

local si raportul compartimentului protectie sociala din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei; 

-prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 105 alin. (2) lit.  

d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

-adresa  nr.159/04.02.2019 a școlii gimnaziale Baita de sub Codru, inregistrata la Primăria  
comunei Băița de sub Codru  cu nr. 268/05.02.2019; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  
ulterioare; 

   În temeiul prevederile art. 36 alin. (2), prevederile alin. (6) lit. a) pct. 1 art. 45 alin. (1), şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,judetul Maramures,intrunit in sedinta ordinara  

in data de  28 februarie  2019, adopta prezenta; 

 

 

H O T A R A R E : 
 

Articolul 1.- Se aprobă un număr de 2 burse social - medicale aferente  semestrului 2 al anului şcolar  
2018-2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale  Băița de sub Codru, în 

cuantum de ________ lei. 

Articolul 2.- Acordarea burselor se realizează în baza criteriilor specifice aprobate de către Consiliul de  
Administraţie al Școlii Gimnaziale  Băița de sub Codru, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 şi ale Ordinului 

nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, în limita fondurilor repartizate conform anexei la prezenta hotărâre şi în raport cu integralitatea efectuării de către 

elevi a activităţilor şcolare; 
                         Articolul 3.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si secomunica la ; 

-Instituitiei Prefectului Judetului Maramures 

-Compartimentul de protectie și asistență sociala 

    -Compartimentului financiar-contabil 

    -Scolii gimnaziale Baita de sub Codru 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

      POP TRAIAN    
                         Contrasemneaza: 

                     Secretarul comunei, 

Băiţa de sub Codru                    DRAGOŞ TRAIAN 

la 28 februarie 2019.         

Nr. ____ 

 
Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de____ voturi pentru,  _____abţenere _____ voturii împotrivă,din      
                              numărul  de  ________  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 



               

 


