
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GIOSENI 

            
 HOTĂRÂRE 

privind   aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii  
Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ”  din comuna Gioseni , județul Bacău  pentru anul școlar   2020-2021 

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 

20.04.2021; 
 Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre  nr. 24 din  12.04.2021 , inițiat de către primarul comunei; 
 - referatul de aprobare   nr. CL/109 din 12.04.2021 a primarului comunei , prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea aprobării cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ”  din 
comuna Gioseni , județul Bacău  pentru anul școlar   2020-2021; 
 - raportul de specialitate nr. CL/110 din 12.04.2021, întocmit de către biroul contabilitate, prin care se motivează 
în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
 - avizul consultativ nr. 115/1/2/3 din 13.04.2021 al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gioseni;  
 -  procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/111 din 12.04.2021; 
 În baza prevederilor : 
 - art. 82 din Legea nr.1/2011 privind Legea Educației Naționale, cu modificarile și completările ulterioare ; 
Ordinului nr. 5576 / 2011 al Ministerului Educației ,  Cercetării , Tineretului și Sportului, cu modificările și completările 
ulterioare ;  Hotărârii de Guvern  nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, 
de studiu și de ajutor social pentru elevii din invatamantul  preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul 
scolar 2020-2021; Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;  
Legii  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
 Luând în considerare: 
  - adresa nr. 957 din 18.03.2021 a Școlii Gimnaziale „ Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău. 

 În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.a) ,  
art.197 alin.(1),(2),(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1.   Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie  de bursă  acordată  elevilor din   Școala Gimnazială „ Ion Strat ” 

comuna Gioseni , județul Bacău, în anul școlar   2020-2021, după cum urmează: 
 - bursă de performanță: 100 lei/lună/bursă  
 - bursă de merit: 100 lei/lună/bursă 
 - bursă de studiu: 100 lei/lună/bursă 
 - bursă socială :100 lei/lună/bursă 

 Art. 2. Se aprobă acordarea din bugetul local a numărului de  burse pentru elevii din  Școala Gimnazială  

„Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău, în anul școlar  2020-2021, repartizat pe categorii de burse ,astfel: 
 -  burse de performanță: 0  
 -  burse de merit : 47(patruzecisișapte)  
 -  burse de studiu : 5(cinci)  
 -  burse sociale: 0 

  Art.3. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu si a celor  

sociale se stabilesc anual în consiliu de administrație al Scolii , în limitele fondurilor repartizate prin bugetul local și in 
raport cu integralitatea efectuarii de către elevi a activităților școlare. 

 Art.4.  Răspunderea pentru încadrarea în criteriile generale și specifice de acordare a burselor , revine 

conducerii Școlii , în calitate de ordonator terțiar de credite. 

Art.5. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la 

instanţa de contencios administrativ competentă. 
             Art.6.  Primarul comunei  , prin birou  contabilitate   vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

             Art.7. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău, , 

primarului comunei , Școlii Gimnaziale „ Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău, biroului contabilitate precizat la art.6  
și va fi adusă la cunoștința publică,în condițiile legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  

 
  Președinte de ședință 

             Consilier,       
             Calara Alexandru  Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,      
  Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 

NR. 18 
din  20 aprilie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  12  voturi ,,pentru”  din  12  consilieri prezenți. 
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