
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea de burse $colare pentru elevii din unitf i t i le

din Municipiul Campina, pentru anul

Avand in vedere referatul de aprobare nr.4.252/18
consilier Albu Elena si al d-lui consilier Bondoc Viorel-
acordarea de burse $colare pentru elevii din unita^ile de inv
Campina, pentru anul 2020;

Tinand seama de:
- raportul nr.4.377/18 februarie 2020, promovat de

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliulai

Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, programe
administrarea domeniului public sj privat $i agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliul
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, inva^amant,
tineret;

- avizul Secretarului General al Municipiului Ca
nr.4.378/18 februarie 2020;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.9, alin.(7), art.l2, art.82 si art.l05, alin.(2)

educa^iei naponale, modificata si completata;
- art.3 si art.4 din Anexa la Ordinul Ministrulu

Tineretului $i Sportului nr.5.576/l oct.2011 privind aprob;
de acordare a burselor elevilor din inva|amantul
modificarile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, n
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."a" din O.
privind Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
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Consiliul local al Municipiului Campina adopta

Art.l. - Aproba acordarea de burse ^colare pentru elevii
mva^amant din Municipiul Campina, conform fondurilor hugetare
bugetar 2020.

Art.2. - Cuantumurile burselor $colare sunt urmatoa^ele:
- burse de performan$a: 200 lei, lunar,
- burse de merit: 120 lei, lunar,
- burse de studiu: 100 lei, lunar,
- burse de ajutor social: 80 lei, lunar.
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Art.3. - Perioadele in care se acorda burse $colare suht urm
- bursele de performanta, bursele de meiit $i bu

perioada cursurilor $colare;
- bursele de ajutor social: ianuarie - decembrie

Art.4. - Bursele $colare se acorda conform prevederilor Andxei
nr.5.576 din 1 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ultei

Art.5. - Unita^ile de inva^amant prevad, in bugetele proprii,
pla^ii burselor $colare pentru anul 2020.

Art.6. - UnitaJile de invaJamant vor transmitie sem
decembrie), Consiliului Local, lista nominala a elevilor penefic
performan^a, merit ^i studiu.

Art.7. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude^ului Prahdva
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Unita^ilor de invaJamant din Municip|iul Can

Pre$edinte de
Consilier,

dI.Enache Dragomir

pina.

Contrasemneaza,
ecretar General,

jr.Molqcweanu Elena

Campina, 27 februarie 2020
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