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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 27 DIN 28.05.2021 

 

privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare care se acordă 

elevilor Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău,  pentru anul școlar 2020 – 2021 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, întrunit în ȘEDINŢĂ ORDINARĂ în data de 

28.05.2021; 

         Având în vedere: 

         Nota de fundamentare nr. 1826/19.05.2021, prin care directorul Școlii Gimnaziale Oncești 

comunică numărul de burse școlare repartizate Școlilor Comunei Oncești de către I.S.J. Bacău, precum și 

criteriile specifice de acordare a burselor, stabilite și aprobate în ședința Consiliului de Administrație al 

Școlii Gimnaziale Oncești din data de 07.05.2021; 

         - Raportul secretarului general, înregistrat la nr. 129/25.05.2021, la Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare care se acordă elevilor Școlii Gimnaziale Oncești, 

Județul Bacău,  pentru anul școlar 2020 – 2021; 

         - Referatul înregistrat la nr. 130/25.05.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarul Comunei, privind necesitatea stabilirii numărului și a cuantumului burselor școlare care 

se acordă elevilor Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău,  pentru anul școlar 2020 – 2021; 

         - prevederile art. 82, alin. (1), (1^1), (1^2), (2) și (3),  ale art. 102, alin. (1), ale art. 103, alin. (2) și 

ale art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 4 – 20 din Ordinul M.E.T.C.S. nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

          - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 136, 137
 
și respectiv, 138

 
din 

28.05.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a), ale  art. 133, alin. (1), ale          

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale  art. 197, alin. (1) și (4) și ale 

art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă  numărul de 45 de burse școlare și cuantumul acestora care se acordă elevilor 

Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău, pentru anul școlar 2020 – 2021, după cum urmează: 

         - 4 burse de merit, în cuantum de 100 lei fiecare; 

         - 6 burse de studiu, în cuantum de 100 lei fiecare; 

         - 35 burse de ajutor social, în cuantum de 100 lei fiecare. 

 

         Art. 2 -  Fondurile necesare pentru plata burselor școlare sunt suportate din bugetul propriu al 

Comunei Oncești, precum și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  

 

         Art. 3 - Bursele se acordă în fiecare an şcolar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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         Art. 4 - Prezenta hotărâre intră in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile legii 

și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, potrivit 

competențelor, persoanelor interesate, Școlii Gimnaziale Oncești, primarului Comunei Oncești, precum și 

Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

         Art. 5 - Primarul Comunei Oncești, contabilul din aparatul de specialitate al primarului, precum și 

contabilul Școlii Gimnaziale Oncești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.        

         Art. 6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncești, în ședinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,     -   voturi ,,împotrivă” şi    -     ,,abţineri”  

din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

        CONSILIER LOCAL,                                           SECRETAR GENERAL, 

 HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                             OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 


