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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar – Compartimentul Contabilitate 

1 exemplar – Școala Gimnazială Bod 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa 

Primăriei comunei Bod. 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 18.06.2020 

HOTĂRÂREA nr.115 

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 Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.12527/17.06.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.12528/17.06.2020, întocmit de Daniela-Laura AXENIE - Secretar general: 

▪ 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 învățământul 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. 

▪ Adresa nr.549/10.06.2020 a Școlii Gimnaziale Bod, înregistrată la Primăria Bod cu 

nr.12137/11.06.2020. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), alin.(7) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă numărul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 

2019-2020 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii 

Gimnaziale Bod, după cum urmează: 

a) Ajutor social: 3 burse 

b) Studiu: 4 burse 

c) Merit: 28 burse 

Art.2 Consiliul Local al comunei Bod  aprobă cuantumul burselor școlare prevăzute la art.1, cu obligativitatea 

respectării condiției ca elevii beneficiari să obțină și nota 10 la purtare, astfel: 

a) bursa anuala de merit: 300 lei/elev, pentru elevii care au media generală între 9,50 - 10,00;  

b) bursa de merit sem. I: 50 lei/luna/elev, pentru elevii care au media generală pe sem.I  între 9,00 - 10,00; 

c) bursa de studiu sem. I: 30 lei/luna/elev, pentru elevii care au media generală pe sem.I  între 8,00 - 9,00; 

d) bursa ajutor social sem. I: 25lei/luna/elev. 
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Art.3 Numărul burselor școlare menționate la art.1 se acordă în limita fondurilor disponibile și care au fost 

cuprinse în bugetul local al Comunei Bod pe anul 2020. 

 

                                                                                                                                   Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri prezenți. 


