
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL  

               
              PHCL Nr. 24  din 12.04.2021 

  
PROIECT  de 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 

…………….; 
 Având în vedere: 
 -    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 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 baza art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit. d)  coroborat cu alin.(5) lit.c)   din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

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  

PROPUNE: 

 
 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 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 administratie al Scolii , în limitele fondurilor repartizate prin 
bugetul local si 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  
 
                INIŢIATOR                                                AVIZ DE LEGALITATE, 

              Primar,        Secretar general comună,  

  Bernadin Tamaș                               Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

BIROU CONTABILITATE  
 

Nr. CL/110 / 12.04.2021 
 
 

 

R A P O R T DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotarare  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 
 
 

 
 Având in vedere : 
 - proiectul de hotărâre  nr. 24 din 12.04.2021 privind   aprobarea aprobarea cuantumului și a 
numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ” din comuna Gioseni , județul Bacău  
pentru anul școlar   2020-2021  ; 

  - referatul de aprobare   nr. CL/109 din 12.04.2021 al primarului comunei , prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea aprobării cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii școlii din 
comună pentru anul școlar   2020-2021   ;  

-  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 prin care propune acordarea de burse , astfel: 

  -  burse de performanță: 0  
 -  burse de merit : 47(patruzecisișapte) dosare depuse și admise  
 -  burse de studiu : 5(cinci) dosare depuse și admise  
 -  burse sociale: 0 
 
Ținând cont de faptul că trebuie asigurată finanțarea burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale 

 „ Ion Strat ” comuna Gioseni  în cuantum minim de 100 lei /pe cele 4 tipuri  de bursă  în anul școlar 2020 – 
2021, considerăm că  proiectul  de hotărâre  este legal și oportun , ca urmare poate fi discutat și aprobat în 
forma redactată la ședința consiliului local din luna aprilie  2021. 

 
 

Birou contabilitate 
 

Consilier superior, 
Buculei Cristina – Elena 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
 

Nr. CL/109 / 12.04.2021 
 

 

REFERAT  DE  APROBARE  
La proiectul de hotarare  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 

 
   
 

Luând în considerare  adresa nr. 957 din 18.03.2021 a Școlii Gimnaziale „ Ion Strat ” comuna 
Gioseni , județul Bacău prin care propune acordarea de burse , astfel: 

  -  burse de performanță: 0  
 -  burse de merit : 47(patruzecisișapte) dosare depuse și admise  
 -  burse de studiu : 5(cinci) dosare depuse și admise  
 -  burse sociale: 0 

 Ținând cont de faptul că trebuie asigurată finanțarea burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale 
 „ Ion Strat ” comuna Gioseni  în cuantum minim de 100 lei /pe cele 4 tipuri  de bursă  în anul școlar 2020 – 
2021,  am  inițiat  pentru a fi discutat de urgență  la ședința ordinară din luna aprilie  ac. a proiectului de 
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.  

 Proiectul de hotărîre sus – menționat respectă prevederile legale în materie , respectiv prevederile 

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; 
 
 Ca urmare , propun analizarea si aprobarea, în forma prezentată, a proiectului de hotarare anexat , 
ca fiind necesar  și oportun la ședința ordinară din luna aprilie 2021. 
 
 
 

P R I M A R , 
 

Bernadin Tamaș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

 SECRETAR GENERAL COMUNĂ   

 

 
PROCES - VERBAL 

NR. CL/111  din   12.04.2021 

 

 
 Subsemnata Sandu Cristina – secretarul  general al comunei Gioseni, azi data de mai sus, am 

procedat la supunerea spre dezbatere publică a  aprobarii prin hotărarea Consiliului local a: 
 

 Proiectul de hotărâre nr. 24  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 – inițiator primarul comunei .  
 
 Obligația este prevăzută in Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația 
publică. Documentația care face obiectul dezbaterii poate fi consultată la sediul Primăriei comunei Gioseni, 
județul Bacău, unde este afișată intreaga documentație, pe site-ul www.primariagioseni.ro. 
  Observațiile și propunerile cetățenilor comunei care sunt interesați se primesc zilnic de luni  până 
vineri între orele 8 – 14 la sediul Primăriei  prin fax la nr. 0234/225233  sau e- mail: contact@comunagioseni.ro,  
până în data de  19.04.2021. 

 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 
 
 

Secretar  general comună, 
 

 Cristina Sandu  
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