RO M A N I A
JUDETUL BUZAU
COMUNA SAPOCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind finanțarea complementară, din bugetul local al UAT Săpoca,
județul Buzău, a Școlii Gimnaziale Săpoca pentru acordarea unor burse de
ajutor social categorilor de elevi menționate în art. 13 lit. ,,a,, din
O.M.E.C.T.S./01.11.2011, care frecveantează cursurile acestei școli
Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau:
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr. 266/2018;
-raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local inregistrat sub
nr.267/2018;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului
comunei, inregistrat sub nr.268/2018;
-Hotararea Consiliului Local Sapoca nr.7/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri
si cheltuieli pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 1, art 3, art. 4, art 5, art.13 lit. ‘a’ , art. 14, art. 17 și art. 19 din
O.M.E.C.T.S./01.11.2011 ;
-prevederile art. 105, alin.2, lit. ,,d,, din Legea educației naționale nr. 1/2011 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,;
In temeiul art.45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.(1).-Se aprobă finanțarea complementară, din bugetul local al UAT Săpoca, județul
Buzău, a Școlii Gimnaziale Săpoca pentru acordarea unui număr de două burse de ajutor social
categorilor de elevi menționate în art. 13 lit. ,,a,, din O.M.E.C.T.S./01.11.2011, care frecveantează
cursurile acestei școli.
(2). Cuantumul unei burse sociale este de 100 lei/lună și se acordă în cadrul anului școlar
2018-2019, pe perioada cursurilor școlare precum și pe perioada vacanțelor școlare în condițiile art.
19 lit. ,,a,, din O.M.E.C.T.S./01.11.2011.
Art. 2.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari cu sprijinul
compartimentului financiar-contabil iar secretarul comunei o va comunica persoanelor, autoritatilor
si institutiilor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSTANTIN POPA
Nr. 65
Săpoca, 26 SEPTEMBRIE 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Maria-Tania Barchizeanu

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința ordinara
din data de 26.09.2018 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 a
administraíei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de
13 voturi pentru, 0 abțineri, 0 vot împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și 13
consilieri prezenți la ședință.

