
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  12 
Din 28.02.2022 

 
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: 1564/23.02.2022 

 
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

28.12.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare al domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Ivești, județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr.1564 din 23.02.2022; 
 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. 1569 din 
23.02.2022; 

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.1, 3, 4, 8-10 din Ordinul nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. unic, alin.(2) din Hotărârea nr. 1.094 din  2021 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 2021-2022; 

- 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 2021-2022,  pentru elevii din unitatile de invățământ din comuna Ivești, județul Galați, 
după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Tip bursă 
Cuantum bursă 

- lei - 

1. Bursă de studiu   150 lei/lună 

2. Bursă merit   150 lei/lună 

3. Bursă de ajutor social   200 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, 
 
   Gruia Ion    Toma Zanfirica  

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

 
 


