
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
Privind acordarea burselor sociale și a burselor de merit pentru elevii din

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Nucet, județ Dâmbovița

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 09.12.2020,
 având în vedere:

– referatul de aprobare al primarului comunei Nucet înregistrat sub nr.
9777/03.12.2020;

– raportul de specialitate al șef birou financiar contabil impozite și taxe înregistrat
sub nr.9775/03.12.2020;

– prevederile art.5, alin.3-4 și art.20, alin.1, lit.h din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevedererile art.82, alin.1-2 și art.105, alin.2, lit.d din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.4, art.8, alin.1, lit.a și alin.2, art.9, alin.1-2, art.13 din Ordinul
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile  art. 139, alin.3, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
– avizele comisiilor de specialitate .

  În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se acordă pentru anul școlar 2020-2021 burse sociale și burse de merit
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Nucet, județ Dâmbovița
după cum urmează:

Nr.
crt.

TIP BURSĂ NR. BURSE CUANTUM
- lei -

1 Bursă socială 65 185
2 Bursă de merit 31 160

Art.2. Pentru obținerea bursei de ajutor social, părinții/tutorii legali
instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din
unitatea de învățământ, în termenul stabilit de aceasta o cerere însoțită de actele care
dovedescdreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se obligă biroul financiar contabil impozite și
taxe, iar  comunicarea se face prin grija secretarului general al comunei Nucet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                Daniela BARBU SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                             Popescu Elena Claudia

Nr. 57 din 09 decembrie 2020


