ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.10 din 13.02.2020
pentru modificarea H.C.L. Pesac nr.8/28.01.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului
burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de
stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac
Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de ____.2020, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr. 586/13.02.2020 elaborat de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa
de iniţiator;
- adresa nr.57/13.02.2020 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac înregistrată la Primăria
Comunei Pesac sub nr.585/13.02.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr.____/___02.2020 întocmit de doamna Trifa
Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite
și taxe al Primăriei Comunei Pesac;
- prevederile art.82 și art.105 alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1-5, art.7-9, art.11-13 și art.17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță,
de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență,
care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, cu modificările și
completările ulterioare;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.d, art.129 alin.7 lit.a,
art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.8/28.01.2020 privind
aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii
din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac în sensul că întreg actul
administrativ în cauză se va referi la acordarea burselor școlare pentru semestrul II al anului școlar
2019-2020 și nu pentru întregul an școlar 2019-2020.
(2) Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.8/28.01.2020
rămân neschimbate.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel,
primarul Comunei Pesac, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei
Comunei Pesac, precum și conducerea Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac.
Art.3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică:
- Consiliului Local Pesac.
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