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HOTARAREA nr. 27 din 22 APRILIE 2021 

privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor 

din învăţământul preuniversitar pentru anul scolar 2020 - 2021 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
22.04.2021 

A vând în vedere: 
• Hotărârea nr. 45 a Şcolii Gimnaziale Urechesti;
• Referatul pentru aprobare nr. 2337 /12.04.2021 formulat de catre primarul Comunei Urechesti

jud. Bacau;
• Raportul Compartiment11lJJi Asistecnta Sociala Autoritate Tutelara si Protectie Copil

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei imegistrat sub nr.2338/12.04.2021;

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti;
Potrivit prevederilor: 

• Art. I 05 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;

• HG nr. I 064 /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 elevilor în anul şcolar 2020-2021;

• Arl. 3 din Ordinul Mirnslrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. 129 alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

• Art. 19, alin. (]), lit. a) şi alin. (2), art. 49 , alin. (4) şi (7) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala.

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) Iit. a), b), alin. (4) lit. a) si alin. (7) Iit. a), coroborat cu
art. 139 alin. (3), lit.a) şi art. 196 alin. (I) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor acordate pentru anul 2020-2021, elevilor din unităţile de 
învatamant de pe raza comunei Urecheşti Judeţul Bacău, după cum urmează: 

CUANTUM BURSĂ DE MERIT - 100 lei 
CUANTUM BURSĂ SOCIALĂ- 100 LEI 



Art. 2. Se aprobă numărul burselor acordate pentru anul şcolar 2020-2021, elevilor din cadrul 
Scolii Gimnaziale U rechesti, unitate şcolară cu personalitate juridică, după cum urmează: 

10-BURSE DE MERIT si IO-BURSE SOCIALE 

Art. 3. Prezenta Hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău - Secţia a II a Civilă şi de 
Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 privind conteciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunostinţă în conditiile legii şi va 
fi comunicată Primarului Comunei Urecheşti, Compartimentului financiar contabilitate, Şcolii 
Gimnaziale Urechesti si Institutiei Prefectului Judetului Bacău, în vederea exercitării controlului de 
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legalitate. 
Art. 5. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Urecheşti, jud. 

Bacău, în şedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, respectiv cu un număr de 12 voturi "pentru", O voturi "împotriva" şi O "abţineri" din 
totalul de 12 consilieri prezenţi în funcţie. 

Contrasemn ză 
P. Secretar General I omunei Urecheşti

(Delegat) I Tanţa 




