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PROIECT DE II O TARARE 

Nr. 2339 / 12.04.2021 

privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor 

din învăţământul preuniversitar pentru anul scolar 2020 - 2021 

Primarul Comunei Urechesti, Judetul Bacau 

A vand in vedere: 

• 1-lotararea nr. 45 din 16.04.2021 a Şcolii Gimnaziale Urechesti;
• Referatul pentru aprobare nr. 2337 /12.04.2021 formulat de catre primarul Comunei Urechesti jud.

Bacau;
• Rapo1tul Compartimentului Asistenta Sociala Autoritate Tutelam si Protectie Copil

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

Potrivit prevederilor: 
• Art.I 05 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/20-11, cu modificările şi completările

ulterioare;
• HG 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
elevilor în anul şcolar 2020-2021;

• Art. 3 din Ordinul Ministrului 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;

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

• Art. 19, alin. (1), 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) lit. a), b), alin. (4) lit. a) si alin. (7) lit. a), coroborat cu art. 139
alin. (3), lit.a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

PROPUNE: 

Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor acordate pentru anul 2020-2021, elevilor din unitatile de 
invatamant de pe raza comunei Urechesti Judetul Bacau, după cum urmează: 

BURSE DE MERIT - 100 lei / BURSE SOCIALE-100 lei 
Art. 2. Se aprobă numărul burselor acordate pentru anul şcolar 2020-2021, elevilor din cadrul Scolii 

Gimnaziale Urechesti, unitate şcolară cu personalitate juridică, după cum urmează: 
10 - BURSE SOCIALE / 10 - BURSE DE MERIT 

Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se 
comunica prin grija Secretarului general al comunei Scolii Gimnaziale Urechesti si Institutiei Prefectulului -
Judetul Bacau. 

ral al comunei Urechesti 

anţa 
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Nr. 2430 /15.04.2021 

PROIECT DE HOT ARARE 

privind stabilirea numarului si cuantumului de ajutoare de inmormantare si ajutoare de 
urgenta pentru anul 2021, persoanelor aflate in situaţii deosebite,domiciliate pe raza 

administrativ teritoriala a Comunei Urechesti Judetul Bacau 

Primarul Comunei Urechesti Judetul Bacau 

Avâlld î11 vede!'e : 

• Referatul pentru aprobare nr. 2428/15.04.2021 înaintat de primarul comunei Urecheşti;
• Raportul compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului

înregistrat sub nr. 2429/15.04.2021 ;

Potrivit prevederilor: 

• mt. 41, art. 42, mt. 43, mt. 44, art. 45, art. 46, ait. 47 şi art. 48 din H.G nr. 50/2011 pentm
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. 24 si art. 25 din Legea I I 6/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cn
modificările şi completările ulterioare;

• art. 28, alin. 2 şi 5 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi
completarile ulterioare;

• art.41, ait.42, ait. 43, mt.44, art. 45, mt.46, art.47 şi art.48 din H.G nr. 50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4I6/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

• art.I I, art.I 5, art. I 6 si mt. 129 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;

• ait. 7, alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (I) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 



PROPUNE: 

Art. 1. Se aproba pentru anul 2021 un numar de 15 ajutoare de inmormantare cu un cuantum 
de 1.000 lei fiecare, pentru familiile sau persoanelor singure, cu domiciliul în comuna Urechesti aflate in 
situaţii deosebite. 

Art. 2. Se aproba pentru anul 2020 un numar de 15 ajutoare de urgenta cu un cuantum de 
1.000 lei fiecare, pentru familiile sau persoanelor singure, cu domiciliul în comuna Urechesti aflate in 
situaţii deosebite. 

Art. 3. Se aprobă categoriile de situaţii deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă si 
de inmormantare,aprobate in conditiile Art. 1, conform Anexei 1, care face pai1e integrantă din prezenta 
hotarare. 

Art. 4. Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă si de inrnormantare, în baza 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cheltuiala privind acordarea ajutoarelor de urgenţă se suportă din bugetul local, în limita 
fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

Art. 6. In cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost 
acordate, aceastea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 7. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunoslinta in conditiile legii si se 
comunica prin grija Secretarului general al comunei Compai1imentului asistenta sociala si Institutiei 
Prefectulului - Judetul Bacau. 

lnitiator, P. Secretar Gener

(Delegat) Ald

comunei Urechesti 




