
 

                                                                                                              

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE 

      privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din comuna Daia, județul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, județul Giurgiu înregistrată la primăria comunei Daia cu nr.1793/20.03.2018; 

-expunerea de motive nr. 1799/20.03.2018 a primarului comunei Daia; 

-raportul compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale nr.1864/22.03.2018; 

-raportul de avizare nr. 22/26.04.2018 al comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 

-prevederile art. 82 alin.(1)-(3),  art. 103 alin.(2) și art. 105 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit a) pct.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. Se aprobă numărul și cuantumul burselor care se vor acorda în anul 2018 elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din comuna Daia, județul Giurgiu, defalcate după cum urmează: 

a. 10 burse de ajutor social în cuantum de 40 lei/lună; 

b. 4 burse de merit în cuantum de 60 lei/lună, pentru clasele V-VIII; 

c. 4 burse de studiu în cuantum de 50 lei/lună, pentru clasele V-VIII. 

 Art.2 Suma totală de 6.000 lei necesară acoperirii cheltuielilor de la art.1 va fi suportată din bugetul de 

venituri și cheltuieli al comunei Daia pentru anul 2018, din capitolul 65.02.04.01-învățământ secundar inferior, 

alin.59.11-Burse.  

 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale, 

Școlii nr.1 Daia și se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare, prin grija secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                          Contrasemnează, 

 Buzică Mihai                                                                                                        SECRETAR, 

                                                                                                                                       Brebenel Aurelia 
                               
Daia, 27.04.2018 

Nr. 30 

 

 

Adoptată cu _7___voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _7__ consilieri prezenţi 


