
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 52 

Din 16.12.2020 
 

privind stabilirea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din unităţile de 
învăţământ din comuna Ivești, judeţul Galați 
Inițiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivesti, judetul Galati; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7839/04.12.2020 
  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Ivești, județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.7839 din 04.12.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 7871 din 
04.12.2020; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 3, pentru activități social-culturale, culte, 
învățământ, tineret și sport; 

In conformitate cu:  
- prevederile art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „a” din O.U.G.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.unic alin.(3) din H.G.R. nr.1064/2020, pentru aprobarea cuantumului mi-

nim 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;  

- prevederile art. 3 – art. 15 și art. 17 - art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
cu modificǎrile şi completările ulterioare;  

- art. 82 alin.(1) si (2) și art.105 alin. (2) lit. „d” din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.5 alin.(3) si alin. (4) si ale art.20 alin.(1) lit „h” din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale,cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 
 
 Art.1. - Se aprobă cuantumul burselor de performanță, de merit și de ajutor social pentru 
anul școlar 2020-2021,  pentru elevii din unitatile de invățământ din comuna Ivești, județul Galați, 
după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. Tip bursă Cuantum bursă 

- lei - 
1. Bursă de performanță   100 lei/lună 
2. Bursă merit   100 lei/lună 
3. Bursă de ajutor social   100 lei/lună 



 
  

Art.2.- Se aprobă numărul și tipul de bursă pentru fiecare instituție de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Ivești, județul Galați, în conformitate cu anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Ivești, județul Galați. 
 
 Art.4.- Secretarul general al U.A.T. Comuna Ivești, județul Galați va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Dolea Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 



ANEXĂ 
La H.C.L.nr.52/16.12.2020 

 
 
 

 

Nr. 
Crt Instituția de învățământ 

Tip bursă 
Număr de 

burse Bursă de 
performanță Bursă de merit Bursă de 

ajutor social 
1. Școala Profesională 

„Hortensia Papadat 
Bengescu” Ivești 

0 17 17 34 

2. Școala Gimnazială „Victor 
Ion Popa” Ivești 0 0 36 36 

3. Școala Gimnazială 
„Negoiță Dănăilă” Bucești 1 52 55 108 

 
TOTAL 

U.A.T. COMUNA IVEȘTI 
1 69 108 178 



 
    ROMANIA 
JUDEŢUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
    P R I M A R , 
Nr.7839 din 07.12.2020 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor 
din unităţile de învăţământ din comuna Ivești, judeţul Galați 
 
 Având în vedere  prevederile art.136 alin (8) lit.„b” din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, înaintez Consiliului Local al 
comunei Ivești, Proiectul de Hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului de burselor care 
se acordă elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Ivești, judeţul Galați. 
 Instituțiile de învățământ din comuna Ivești au comunicat situațiile privind numărul de elevi 
și categoriile de bursă în care aceștia se încadrează, după cum urmează: 

1) Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu” Ivești, prin adresa 
nr.3567/19.11.2020, 

Nr. 
crt. Tip bursă Număr de burse 

1 Bursa merit 17 
2 Bursa de ajutor social 17 
 

2) Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” Ivești: 
Nr. 
crt. Tip bursă Număr de burse 

1 Bursa de ajutor social 36 
 

3) Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă” Bucești, prin adresa nr.2179/04.11.2020: 
Nr. 
crt. Tip bursă Număr de burse 

1. Bursă de performanță 1 
2. Bursa merit 52 
3. Bursa de ajutor social 55 
 
 Având în vedere propunerile instituțiilor de învățământ din comuna Ivești, propun aprobarea 
burselor școlare pentru anul școlar 2020-2021 în cuantumul de 100 lei, așa cum a fost stabilit prin 
H.G.R.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. Bursele se asigură din bugetul local al comunei Ivești, județul 
Galați în anul 2020, urmând ca în anul 2021 acestea să fie asigurate din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 
     Față de aceste considerente propun spre dezbatere Proiectul de Hotarare cu privire la 
stabilirea cuantumului și numărului de burselor care se acordă elevilor din unităţile de învăţământ 
din comuna Ivești, judeţul Galați. 
 

P R I M A R , 
Gheoca Maricel 



        ROMANIA 
   JUDEŢUL GALAŢI 
   COMUNA IVEŞTI 
       P R I M A R, 
Compartimentul Administrator Public 
   Nr. 7871 din 04.12.2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului de burselor care se acordă 
elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Ivești, judeţul Galați. 
 
 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1) 
din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere stabilirea cuantumului și 
numărului de burselor care se acordă elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Ivești, judeţul 
Galați, în numărul comunicat de instituțiile școlare din comuna Ivești, județul Galați. 

Cuantumul de 100 de lei pentru fiecare categorie de bursă este propus cu respectarea 
prevederilor Art.unic alin.(1) din H.G.R. 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. 

Sumele se vor acorda din bugetul local al comunei Ivești, deoarece la bugetul local al 
comunei Ivești nu sunt aprobate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, cu această 
destinație. 
 Potrivit dispozițiilor art.5 alin. (3) si alin. (4) si ale art.20 alin. (1) lit „h” din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, fundamentarea, 
dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, 
activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării 
lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor 
bugetelor locale se efectuează în stricta corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor 
bugetelor locale, estimate a se realiza. 
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competente şi responsabilităţi în ceea ce 
priveşte administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de 
eficienţă. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor art. 4 şi art.13 lit. „a”, „b” şi 
„c” din Ordinul  nr.5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat , cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.1/2001 
a Educatiei Nationale; 
 Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați are competența de a analiza și aproba 
proiectul de hotărâre, acesta întrunind condițiile necesare adoptării în ședința ordinară din data de 
16.12.2020. 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
 
 Băraru Oana Giorgiana 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 H O T Ă R Â R EA NR.___/2020 
privind acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse de merit si performanță pentru 

elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna 
Ivești, judeţul Galați 

 
 Consiliul Local al comunei Ivești, intrunit in sedinta ordinara publica  in data de __noiembrie 
2020 
 Luând în dezbatere: 
 - Adresa  nr.2345/21.10.2020,  a Scolii Gimnaziale Sasciori cu privire la aprobarea burselor 
scolare pentru anul scolar 2020-2021; 
- Proiectul de Hotarare privind acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse de merit si 
performanta pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din 
comuna Ivești, judeţul Galați; 
- Referatul de aprobare a Proiectului de Hotarare privind  acordarea burselor sociale , burse de 
studiu , burse de merit si performanta pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
(primar şi gimnazial) din comuna Ivești, judeţul Galați; 
- raportul de specialitate prin care se propune  acordarea burselor sociale , burse de studiu , burse 
de merit si performanta pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi 
gimnazial) din comuna Ivești, judeţul Galați; 
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 buget-finante; 
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.2pentruactivităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătateşifamilie, muncă,protecţiesocială, protecţiecopii, tineretşi sport; 
 Având în vedere prevederile: 
- art.5 (3) si (4) si ale art.20 (1) lit „h” din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale,cumodificarile si completarile ulterioare; 
- 82(1) si (2) si art.105 (2) lit.”d” din Legea nr.1/2011, a EducatieiNationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - art.4, art.6 (3) , art.8(1) lit.”a”, alin.(2) , art.9 (1-2), si art.13 lit. „a”, „b” si „c” din Ordinul  
nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.129(1), 129(7) lit.,,a,,  coroborat cu art. 196 (1) lit. „a” din dinOrdonanta de 
urgenta nr. 57/2019 , privind codul administrativ; 
 

H O T A R A S T E  : 
 
 



 
 
 
 
 


