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HOTĂRÂREA  nr. 64 din  19.11.2021 

privind   aprobarea cuantumului unei burse de merit pentru elevii din invatamantul gimnazial al 
Scolii Gimnaziale Calafindesti, aferente anului scolar 2021 - 2022 

 
 Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
 Având  în vedere : 
 -referatul de aprobare   al d-lui Frîncu Adrian- primarul comunei   înregistrat cu nr. 6359 din 
10.11.2021; 
 -raportul de specialitate inregistrat cu nr. 6360 din 10.11.2021; 
 -raportul comisiei de avizare inregitrat cu nr 6361 din 10.11.2021 
  Avand la baza prevederile : 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Art. 82, alin. 2), art. 15, alin. (2),lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 1 din Ordinul MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art.110, alin (1),art.129 alin. (2) lit. b) si d),alin. (4),lit. a),alin (7),lit. a) coroborat cu prevederile art. 
139 alin. (3),lit. a), art.. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTARASTE  : 
 Art. 1- Se aprobă suma de 5000 lei pentru acordarea unor burse de merit pentru anul scolar 2021-
2022 elevilor din ciclul gimnazial al Scolii Gimnaziale Calafindesti; 
            Art. 2- Se aproba un numarul de 15 burse de merit acordate elevilor din ciclul gimnazial al Scolii 
Gimnaziale Calafindesti; 
 Art. 3- Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al comunei Calafindesti, din capitolul 65.02 Invatamant – transferuri burse. 
 Art. 4- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Suceava, Școlii Gimnaziale 
Calafindești, Compartimentului financiar contabilitate și va fi afișată pe site-ul instituției 
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