
 ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

 

 

 HOTĂRÂRE  
privind aprobarea numărului și cuantumului suplimentării burselor şcolare pentru elevii Școlii 

Gimnaziale, Comuna Gherăești,  care au avut media peste 9,50 la finalul 

  semestrului I  al anului şcolar 2020-2021 (perioada februarie 2021 – iunie 2021) 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin. (12) din Codul administrativ aprobat prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

b) art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

c) Ordinului nr. 5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul  preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 

d) Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) Hotărârii 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;  

Luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Gherăești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

8095/20.08.2021; 

b) raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 8096/20.08.2021; 

c) avizul Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Comunei Gherăești;  

Ținând cont de: 

a) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gherăești nr. 25/19 APRILIE 2021, privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2021; 

b) Adresa Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești nr. 1808/21.07.2021, înregistrată la Primăria Comunei 

Gherăești sub nr. 6841/21.07.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin.( 3)și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ 

aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1. - Se aprobă suplimentarea din bugetul local al Comunei Gherăești pe anul 2021, a sumei de 

10.750 lei, pentru plata burselor școlare  unui număr de  43  elevi ai Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești,  

care au avut media peste 9,50 la finalul semestrului I  al anului şcolar 2020-2021.  (perioada februarie 

2021 – iunie 2021, 43 elevi x 50 lei  x 5 luni).   

 Art.2. Primarul Comunei Gherăești și Biroul Financiar Contabil vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică, respectiv se comunică Primarului comunei 

Gherăești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Neamt, de către 

secretarul general al Comunei Gherăești.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

IȘTOC MARICEL 

Nr.   61                                                                                                        Contrasemnează 

Din 27.08.2021                                                                                                                               Secretar general, 

                                                                                                                                          Marcela PĂLĂNCEANU  

 

 

Adoptată  în şedinţa din 27 august 2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”  din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 
Anexa la H.C.L. nr. 32/28.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAȚIA 
numărului și cuantumului burselor şcolare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Comuna 

Gherăești, aferente semestrului II al anului şcolar 2020-2021 

 

 

Nr 

crt 

Tipul bursei Număr burse Cuantumbursă/lună 

- Lei - 

1 BURSĂ DE MERIT 114 100 

2 BURSĂ SOCIALĂ 1 100 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CONSILIER, 

ANDRIEȘ PETRU 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar general,  

Marcela PĂLĂNCEANU 

 

  



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

PRIMARUL COMUNEIGHERĂEȘTI 

Nr.8095/20.08.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la PROIECTUL  de HOTĂRÂRE  privind aprobarea numărului și cuantumului 

suplimentării burselor şcolare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Comuna Gherăești,  care au 

avut media peste 9,50 la finalul semestrului I  al anului şcolar 2020-2021 

 (perioada februarie 2021 – iunie 2021) 

 

 

 

  Prin adresa nr. 1808/21.07.2021, înregistrată la Primăria Comunei Gherăești 

sub nr. 6841/21.07.2021, Școala Gimnazială, Comuna Gherăești solicită 

suplimentarea din bugetul local  cu suma de 10.750 lei pentru plata burselor de merit, 

unui număr de  43  elevi,  care au avut media peste 9,50 la finalul semestrului I  al 

anului şcolar 2020-2021 (perioada februarie 2021 – iunie 2021, 43 elevi x 50 lei  x 

5 luni). 

 Având în vedere cele prezentate, este imperios necesară aprobarea acestui proiect 

de hotărâre, în forma prezentată.  

 

 

 

 

Primar, 

Ec. Pavel BEREȘOAE 

 

 

  



 

 


