R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 98 din 04.12.2020
-

privind aprobarea acordării de burse elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.12.2020;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al
acestui proiect de hotărâre și văzând raportul compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate
nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Văzând adresa nr. 17347/03.11.2020 a Instituției Prefectului Județului Brașov, înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 6127/04.11.2020;
Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 20 din 28.02.2020 -privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2020 și al hotărârilor
ulterioare de rectificare și modificare a acestuia;
Având în vedere prevederile art. 3 și art. 4 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale
Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. ,,a” şi alin. (7), lit. ,,a” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă acordarea de burse elevilor Școlii Gimnaziale Vama Buzăului din bugetul local de venituri
și cheltuieli al comunei Vama Buzăului, aferent anului școlar 2019 – 2020, astfel:
a) bursa de merit – 150 lei/lună pentru media 9,50 – 10;
- 100 lei/lună pentru media 9,00 – 9,50;
- 50 lei/lună pentru media 8,500 – 9,00.
b) bursa socială – 50 lei/lună.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama
Buzăului prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului
Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Școlii Gimnaziale Vama
Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
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- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

