
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EP
privind aprobarea numărului de burse acordate în semestrul II în învăţământul 

preuniversitar de stat din Comuna Coşna, pentru anul şcolar 2020-2021 din bugetul local al
comunei Cosna

Consiliul local al Comunei Coşna, judeţul Suceava;

Analizând adresa nr. 220 din 05.03.2021 a Şcolii Gimnaziale Coşna şi referatul de aprobare 
nr.1526 din 08.03.2021 al domnului Primar Gavril Pardău cu privire la aprobarea numărului de 
burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din comuna Coşna, în anul şcolar 2020-2021, 
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.1602 din 10.03.2021;
- 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.26 din 29.03.2021;
- 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.33 din 
29.03.2021;

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 -  2021, cu modificările şi 
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d", alin. (7), lit. „a", art. 139 alin(1) ,196 
alin(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E:
Art.l.Se aprobă un număr de 4 burse sociale pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021, 

conform anexei care face parte integrantă din prezeneta hotărâre.
Art.2.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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Silviu Cătălin Bereţchi Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan
Coşna, 30.03.2021
Nr.17
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ’’abţineri”, 0 ”

împotrivă” din numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 30.03.2021, din total de 9
consilieri în funcţie.


