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priv ind aprobarea cuantumului bursei de ajutor social pentru anul şcolar 2018-2019. 

\nali/and referatul nr. 5705 05.09.2018. întocmit de calre Direclorul scolii primare din 

comuna Bcclcan prin care se solicita stabilire cuantumului bursei de ajutor social pentru 

In conformitate cu prevederile ari.82. alin.2 din Leuca educaţiei nr.I '201 I. eu modiliearile 

ulterioare si ale ari.50. alin.O. Iii.a. pcl.l din Leuca nr.215'2001 privind \dministralia Publica I 

ocala. cu modiliearile si completările ulterioare: 

In temeiul an. 45. alin. I. din Leuca nr.2 15 2001 privind Administraţia Publica l.oeala. cu 

modiliearile si completările ulterioare : 

anul scolar 2018-2019. 

\rf.2 Prezentul Proiect dc liotararc se expune t onsiliului I ocal Beclean pentru analiza si 

aprobare. 

Ari.3 \ducerea la cunoştinţa publica se face prin aii sare la sediul aulorilalii publice 
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anul scolar 2018-2019; 
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Art.l Se aproba aproba cuantumul bursei de ajutor social in suma de lei. pentru 

COMISIA I.CONOMK \ 



 

 

/' i:\ .M-KC ! 'R.Vi.L. 
ROMÂNIA âSt JSI \ i;«r: i 1 ] :: Í «{*/.& 

ŞCOALA PRIMARĂ BECLEAN ,, - 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

 
t i - e - L  

 <2.3. O 7. ¿Mg 

Nr. 46i din 31.08.2018 

CĂTRE 

IN ATENT1A 

COMUNA BECLEAN 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BECLEAN 

REFERAT 

Subsemnatul Grama Ioan, director la Şcoala Primară Beclean, prin prezenta vă rog a 

aproba cuantumul bursei de ajutor social pentru anul şcolar 2018-2019. 

Aceste burse vor fi acordate copiilor înscrişi în ciclul primar ia Şcoala Primară Beclean 

şi Şcoala Primară Boholţ, care depun documentaţia necesară pentru primirea acesteia. 

Menţionăm că stabilirea acestui cuantum revine consiliului local conform Legii 

educaţiei nr. 1/201 I art. 82 alin 2. 

în anul şcolar 2017 -2018 cuantumul bursei sociale a fost de 40 iei. 

Vă mulţumesc. 

Director, 

Prof. Grama loan 
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