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HOTĂRÂREA 

nr. 33 din 29.06.2022 
Privind aprobarea  cuantumului  burselor de merit, de studiu si sociale acordate elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat din comuna Magiresti 
 

Consiliul local al comunei Magiresti, judeţul Bacau, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 
29.06.2022 
 
 Având în vedere  

 adresa Şcolii Gimnaziale Magiresti 562/2022   privind solicitarea de de acordare a 
burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar  

 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 
4588/20.06.2022,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 4589/20.06.2022 

  avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Măgireşti,  

In baza prevederilor: 
 Ordinului MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat,  
 art.82, alin.1, alin.2 și alin.3 din  Legea Educației Naționale nr.1/2011  
  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale  
      In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, 
alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art 1  Se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul  preuniversitar de stat 
din comuna Magiresti, pentru semestrul II al  anulului scolar 2021/2022 astfel: 

 250 lei bursa merit pentru cei care au media peste 9,75 
 200  lei pentru  bursa  de merit,  
 150 lei pentru bursa  de studiu   
 200 lei  bursa sociala 
     Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată biroului financiar contabil, Directorului 
Şcolii Gimnaziale Magiresti, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la 
cunoştinţă public, în condiţiile legii.   

   
   
Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 
        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 
Lefter Gheorghe                                                                            Bucurel Iulia Mihaela 

    

 

Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru,    .voturi împotrivă,       abţineri de cei     . consilieri locali 
prezenţi 


