
 

PROIECT 

Nr.3664 din 12.10.2021 

  

R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat din comuna Bălăceana, județul Suceava pentru 

anul școlar 2020-2021 

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

- Adresele  nr. 817 din 21.09.2021 și 997 din 12.10.2021, înregistrate la instituția 

noastră cu nr. 3474 din 21.09.2021 și 3662 din 12.10.2021; 

-referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Bălăceana-domnul  

Constantin Octavian Cojocariu, înregistrat cu nr. 3663 din 12.10.2021; 

- raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, 

înregistrat cu nr.3666 din 12.10.2021 ; 

- raportul de avizare  al înregistrate cu nr. 3757 din 20.10.2021; 
 -prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  art.9 alin.(7), art.82 alin.(1), alin.(2) și art.105 alin.(2) lit. d) din Legea 

nr.1/2011-Legea educației națioale; 

-art.unic din Hotărârea Guvernului României nr.1064/2020 pentru  aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul 

şcolar 2020 – 2021; 

 -art.3-art.15 și art.17-art.19 din anexa la Ordinul nr.5576 din 07.10.2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, emis de Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv O.M.E.C.T.S. nr.3470/2012, O.M.E.N. 

nr.3480/2018 și O.M.E.N. nr.5085/2019 și prevederile O.M.E.N.C.S. nr.4742/2016 

pentru aprobarea Statutului elevului; 

 -Ordinul Ministerului Educației și cercetării nr.5599/2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022, precum și 

H.C.L. nr. 67 din 02.12.2020 privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Bălăceana în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana. 

 

 

  

 



 

 

 

 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-H.G. nr. 1094/2021 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim 

al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 

2022; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), alin (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art.135 

alin.(8), art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit.a) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1 - Se aprobă conform fondurilor bugetare alocate în anul 2021, pentru 

semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, elevilor cuprinși în învățământul 

preuniversitar de stat cu frecvență, din Școala Gimnazială Bălăceana, un  număr total de 

26  burse școlare, după cum urmează: 

a) Burse de merit în cuantum lunar de 100 lei pentru perioada cursurilor școlare. 

b) Bursă socială în cuantum de 100 lei  cu plata integrală atât pe perioada cursurilor 

școlare , cât și pe perioada vacanțelor. 

Art. 2-Criteriile specifice de acordarea a burselor de performanță, de merit, de studiu 

și de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație a unității de 

îmvățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de 

către elevi a activităților școlare. 

Art.3-Primarul comunei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

INIŢIATOR, 

 

 PRIMAR- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al  comunei- Elena Beşa 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat din comuna Bălăceana, județul Suceava pentru 

anul școlar 2020-2021 

NR. 3663 din 12.10.2021 

 

    Doamnă și domnilor consilieri,  

 În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și comletările ulterioare, îmi exprim inițiativa de 

promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar 

al burselor acordate elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Bălăceana pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, având în 

vedere următoarele: 

 -acordarea burselor menționate mai sus reprezintă o formă de sprijin material, 

vizând atât protecția socială , cât și stimularea elevilor care obțin rezultate  bune la 

învățătură și disciplină. 

 -cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de  merit, al bursei de 

studiu și al bursei de ajutor se stabilește anual prin Hotărâre a Guvernului. 

În baza Hotărârea Guvernului României nr.1064/2020 pentru  aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul 

şcolar 2020 – 2021, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și 

de ajutor social, de care pot beneficia  elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență este de 100 lei. 

Criteriile generale de acordare a burselor sociale din unitățile de învățâmânt 

preuniversitar de stat, în baza căruia elevii de la cursurile cu frecvență din învățâmântul 

preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate di sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, au fost aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr.3470/2012, 

O.M.E.N. nr.3480/2018 și O.M.E.N. nr.5085/2019 și prevederile O.M.E.N.C.S. 

nr.4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

Astfel propunem pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, elevilor 

cuprinși în învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din Școala Gimnazială 

Bălăceana, un  număr total de 26  burse școlare, după cum urmează: 

a) Burse de merit în cuantum lunar de 100 lei pentru perioada cursurilor școlare. 

b) Bursă socială în cuantum de 100 lei  cu plata integrală atât pe perioada cursurilor 

școlare , cât și pe perioada vacanțelor. 

Având in vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului de 

hotarare in forma prezentata. 

 PRIMAR, 

 

Cojocariu Constantin-Octavian 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care 

se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bălăceana, 

județul Suceava pentru anul școlar 2020-2021 

Nr.3666 din 12.10.2021 

    Doamnă și domnilor consilieri,  

 În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și comletările ulterioare, îmi exprim inițiativa de 

promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar 

al burselor acordate elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Bălăceana pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, având în 

vedere următoarele: 

 -acordarea burselor menționate mai sus reprezintă o formă de sprijin material, 

vizând atât protecția socială , cât și stimularea elevilor care obțin rezultate  bune la 

învățătură și disciplină. 

 -cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de  merit, al bursei de 

studiu și al bursei de ajutor se stabilește anual prin Hotărâre a Guvernului. 

În baza Hotărârea Guvernului României nr.1064/2020 pentru  aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul 

şcolar 2020 – 2021, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și 

de ajutor social, de care pot beneficia  elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență este de 100 lei. 

Criteriile generale de acordare a burselor sociale din unitățile de învățâmânt 

preuniversitar de stat, în baza căruia elevii de la cursurile cu frecvență din învățâmântul 

preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate di sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, au fost aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr.3470/2012, 

O.M.E.N. nr.3480/2018 și O.M.E.N. nr.5085/2019 și prevederile O.M.E.N.C.S. 

nr.4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

Astfel propunem pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, elevilor 

cuprinși în învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din Școala Gimnazială 

Bălăceana, un  număr total de 26  burse școlare, după cum urmează: 

c) Burse de merit în cuantum lunar de 100 lei pentru perioada cursurilor școlare. 

d) Bursă socială în cuantum de 100 lei  cu plata integrală atât pe perioada cursurilor 

școlare , cât și pe perioada vacanțelor. 

Având in vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului de 

hotarare in forma prezentata. 

Consilier cl.I (contabil),  

 

Nicolae Anechitei  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului si turism 

 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

Nr.3757 din 18.10.2021 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care 

seacordă elevilor  din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bălăceana 

pentru semestrul al II-lea 2020-2021 și semestrul I al anului  școlar 2021-2022 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protectia mediului si turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, 

expunerea de motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  

Local spre dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

 

 

 

 

Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 

 

Todiraş Constantin                                                Grosu Georgel 
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