
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 66 

privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru semestrul II al anului 

școlar 2020-2021 

 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară în 

data de 28.10.2021: 

Având în vedere:  

- Proces verbal nr. 2348/19.10.2021 a Școlii Gimnaziale Ion Strat privind numărul burselor școlare, 

înregistrată sub nr. 3980 /20.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni, 

- Raportul de specialitate nr. 471/22.10.2021 întocmit de Biroul contabilitate din cadrul Primăriei 

Comunei Gioseni, 

- Referatul de aprobare nr.  CL 335/22.10.2021 al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind 

necesitatea și oportunitatea proiectului ; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, modificat prin 

Ordinul nr. 3470/2012, ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019, prin care au fost aprobate 

criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, 

de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care 

se acordă în anul școlar 2020-2021 

- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ  

PROPUNE: 

 

Art.l. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni, Școala Gimnazială Ion Strat, pentru semestrul II , al 

anului școlar 2020-2021, după cum urmează: 

Categorie  Burse de performantă Burse de merit Burse de studiu Burse sociale 

Cuantum  100lei/elev/lună 100lei/elev/lună 100lei/elev/lună 100lei/elev/lună 

 

Art.2. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat, de pe raza Comunei Gioseni, Școala Gimnazială Ion Strat, pentru semestrul II , al anului școlar 2020-

2021, după cum urmează: 

Categorie  Burse de performantă Burse de merit Burse de studiu Burse sociale 

Numar   0 53 9 1 

 

Art.3.  Acordarea burselor se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor aprobate prin 

Ordinul nr. 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare precum și a criteriilor specifice de acordare 

a burselor stabilite conform legii la nivelul Școlii Gimnaziale Ion Strat în limitele fondurilor aprobate cu 

această destinație. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul Comunei Gioseni prin 

compartimentele de specialitate. 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Comunei Gioseni, compartimentului  financiar 

contabil, Școlii Gimnaziale Gioseni Ion Strat, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la 

cunostință publică conform legii.  

                 Initiator,                        Avizat pentru legalitate, 

                  Primar,                        Secretar general,  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 
 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

Nr. CL 335 din 22.10.2021 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 și alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru semestrul II al anului 

școlar 2020-2021 

 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Subsemnatul  Tamaș Bernadin Primarul Comunei Gioseni, Județul Bacău: 

 
Având în vedere:  

 

- Proces verbal nr. 2348/19.10.2021 a Școlii Gimnaziale Ion Strat privind numărul burselor școlare, 

înregistrată sub nr. 3980 /20.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni, 

- Raportul de specialitate nr. 471/22.10.2021 întocmit de Biroul contabilitate din cadrul Primăriei 

Comunei Gioseni, 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

- Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, modificat prin 

Ordinul nr. 3470/2012, ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019, prin care au fost aprobate 

criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, 

de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care 

se acordă în anul școlar 2020-2021 

- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ  

Supun spre aprobare Proiectul de hotărâre în forma prezentată privind aprobarea numărului și 

cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de 

pe raza Comunei Gioseni pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021. 

 

 

PRIMAR, 

Bernadin TAMAȘ 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

JUDEȚUL BACĂU  

COMUNA GIOSENI 

Nr. 471 din  22.10.2021 

 

 

 

R A P O R T    DE    S P E C I A L I T A T E  

 

               Subsemnata Buculei Cristina Elena – consilier  superior   din cadrul Biroului de 

contabilitate, avand în vedere   : 

✓ Proces verbal nr. 2348/19.10.2021 a Școlii Gimnaziale Ion Strat privind numărul burselor 

școlare, înregistrată sub nr. 3980 /20.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 

✓ Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 

modificat prin Ordinul nr. 3470/2012, ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019, prin 

care au fost aprobate criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat 

✓ Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările ulterioare 

✓ HG nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, 

de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, 

cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021 

Ținand cont de faptul că trebuie asigurată finanțarea burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale 

Ion Strat, Comuna Gioseni, considerăm că este oportună propunerea de proiect de hotărare privind 

acordarea a 53 de burse de merit, 9 burse de studii și 1 bursă socială pentru semestrul II an școlar 

2020 – 2021.  

 

 

CONSILIER   SUPERIOR, 

                                                              Buculei Cristina Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 1 pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism  

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 66/2021  privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru 

semestrul II al anului școlar 2020-2021 

 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  

adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 66 / 2021 

privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru semestrul II al anului școlar 

2020-2021, cu ……... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Bașcandură Marinică – Președinte    _____________ 

2. Pătrașc Alexandra – Secretar    _____________ 

3. Imbrea Daniel – Membru   ____________ 

4. Jugaru Marian – Florin – Membru   ________________ 

5. Păduraru Paul – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 66/2021 privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru 

semestrul II al anului școlar 2020-2021 

 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 66/2021 

privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru semestrul II al anului școlar 

2020-2021, cu …….. /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Calara Alexandru – Președinte  _____________ 

2. Helciug Gabriela - Liliana – Secretar    _____________ 

3. Jitaru Felix – Membru   ____________ 

4. Păduraru Paul – Membru   ________________ 

5. Oprea Martin – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism 

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 66/2021 privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru 

semestrul II al anului școlar 2020-2021 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr 66/2021 

privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Gioseni pentru semestrul II al anului școlar 

2020-2021, cu …….... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

1. Timaru Corneliu  – Președinte  _____________ 

2. Chicea Valerian – Secretar    _____________ 

3. Petrina Iustina  – Membru   ____________ 

4. Oprea Martin – Membru   ________________ 

5. Boncu Petru – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


