
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate în semestrul I în 

învăţământul preunivcrsitar de stat din Comuna Coşna, pentru anul şcolar 2019 -2020 din
bugetul local al comunei Coşna

Consiliul local al Comunei COŞNA,Judeţul Suceava;

Analizând referatul de aprobare nr.5599 din 03.10.2019 al domnului Primar Gavril Pardău 
cu privire la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate în învăţământul preuniversitar 
de stat din comuna Coşna, în anul şcolar 2019 - 2020, din bugetul local al comunei Coşna;

Văzând raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.5627 din 07.10.2019;

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism din cadrul consiliului local Coşna, înregistrat sub nr.6210 din 29.10.2019;
- avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.6215 
din 29.10.2019;

In baza dispoziţiilor art. 4 din Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5576 / 07.10.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d", alin. (7), lit. „a", art. 139 alin(l) ,196 
alin(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l.Se aprobă cuantumul burselor acordate în semestrul I, în învăţământul preuniversitar 

de stat din comuna Coşna, pentru anul şcolar 2019 - 2020, după cum urmează:
. bursa de m erit-100 lei/Iună 
- bursă socială -50 lei/lună

Art.2. Se aprobă numărul burselor acordate în semestrul I, în învăţământul preuniversitar de 
stat din comuna Coşna, pentru anul şcolar 2019- 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna, prin compartimentul de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce la 
cunoştinţă publică persoanelor interesate şi o va înainta Instituţiei Prefectului judeţului Suceava 
pentru control şi legalitate în termenul prevăzut de lege.
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