
 
     

 HOTĂRÂREA Nr. 35 
din 24.03.2020 

privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din comuna Pojorâta, în semestrul al II lea al anului 

școlar 2019-2020 
 

     Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
 Având în vedere : 
 - Referatul prezentat de primarul comunei Pojorâta,  înregistrat la nr.1623/16.03.2020; 
 - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Mihai - Cristian Cârloanţă, şeful biroului 
financiar-contabil, înregistrat la nr.1624.03.2020;  
 - Raportul de avizare al Comisiei  numărul 1 pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului, 
agricultură, prestări servicii, urbanism şi  comerţ, înregistrat la nr.1742/20.03.2020; 
 - Adresa Școlii Gimnaziale Pojorâta nr. 839/11.03.2020; 
 - Prevederile art.1 și următoarele din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a ordinului 
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07.03.2012  pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
 - Prevederile art.82, alin.1) și alin. 2), art.105 alin.2), lit.d)  din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare 
  În temeiul art. 129, alin.2), lit.,,b” și ,, d”, alin. 4) , lit.„a”, alin.7), lit.,,a” şi art.139, alin. 
(3),lit.,,a” art.140, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă un număr de 16 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 
din comuna Pojorâta pentru semestrul al II lea al anului școlar 2019 - 2020, conform anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat din comuna Pojorâta pentru semestrul al II lea al anului școlar 2019 - 2020 în cuantum de 
100 de lei / elev care se va suporta din bugetul local al comunei Pojorâta, din capitolul 65.04.010, 
aliniatul 59.01 burse secundare. 



Art.3. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură şi 
bibliotecă va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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