ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 34/2014
privind aprobarea unui numar de 24 de burse de ajutor social acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Rafaila, judeţul
Vaslui, în anul scolar 2014-2015 si a cuantumului acestora

având în vedere:
- adresa Scolii gimnaziale ,,Andone Cumpatescu” din localitatea Rafaila, judetul Vaslui,
nr. 339/03.10.2014, prin care se solicita aprobarii unui numar de 24 de burse de ajutor social, in
cuantum de 30 lei fiecare ;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort, din care reiese necesitatea aprobarea unui numar de 24 de burse de
ajutor social, precum şi rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) si (2) si ale art. 5 alin. (2) lit. “ d “ din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum si prevederile din OMECTS nr. 5576/2011;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“ , alin. (4) lit. „ a ”, art. 45 alin. (2) lit. „ a ” şi art. 115
alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba acordarea unui numar de 24 (douazeci si patru) de burse de ajutor
social, ce vor fi acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Rafaila,
judeţul Vaslui, în anul scolar 2014-2015, în cuantum de 30 (treizeci) lei fiecare.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul
Vaslui, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rafaila, judeţul Vaslui.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa prin afisare.
Rafaila, 24 octombrie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bacescu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 24 octombrie 2014.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

