
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.96 
 din 30 septembrie 2019 

privind stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului de burse aferente 

anului școlar 2019-2020, Semestrul I, pentru Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” 

Socodor 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30 septembrie 2019 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, înregistrat cu nr.2564/23.09.2019; 

- referatul de specialitate întocmit de doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate 

din cadrul Primăriei Socodor, înregistrat sub nr.2.565/23.09.2019; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- adresa nr.593/23.09.2018  a Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor prin care se solicită 

aprobarea cuantumului minim al burselor sociale; 

- prevederile art.82 alin.1 și 2 și ale art.105 alin.2 lit.d, din Legea nr.1/2011 a  educației 

naționale, cu modificările și completărite  ulterioare; 

-  prevederile  art.13 lit.a) și lit.c) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul  nr.5576/2011,  cu  modificările  și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a) din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Votul „pentru” a 11 consilieri, din total de 11 consilieri în funcție, fiind îndeplinită 

condiția de majoritate simplă, cerută de prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

 În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă  cuantumul de 50 lei/lună a burselor școlare sociale și acordarea unui 

număr de 35 de burse sociale în anul școlar 2019-2020 – Semestrul I, pentru elevii de la   

Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei 

Socodor, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului 

financiar contabil, impozite și taxe, domnului Brîndușe Flavius Andrei – director al Școlii 

Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor, se duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-

Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  
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