
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR. 30 

privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse sociaie acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat 

Consiliul Local a! comunei comunei Pades, judeţul Gorj, 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre; 
- Referatul de aprobare; 
- Raportul de specialitate întocmit în acest sens; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de actvitate; 
- Adresele Şcolii Gimnaziale Padeş nr. 316/03.03.2020 şi nr. 485/23.04.2020 prin care se solicită 

înaintarea HCL Padeş privind stabilirea cuantumului lunar al unei burse ; 
-Prevederile art.5 alin.(2), art. 82 şi art. 105 alin. (2) din Legea nr. i/2011 -Legea educaţiei 

naţionale.cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile HG nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 

merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă , 
care se acordă în anul 2019-2020; 

- Prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 129, alin.(7) lit. „a"din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin.(l) lit. „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.l Se aprobă cuantumul lunar al unei burse sociale acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat în sumă de 60 iei/lună . 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei Padeş şi 
conducerea Şcolii Gimnaziale Padeş. 

Art.3. Secretarul genera! al comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei 
Padeş, Şcolii Gimnaziale Padeş, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, şi o va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

PREŞEDI ] ^3^gE l | p iNTĂ, 

Contrasem nează, 

Adoptată cu un număr de 8 
voturi pentru din totalul de 
12 consilieri în funcţie. 

Nr. 30/30.04.2020 


