ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA
nr. 14 din 31 martie 2020
privind aprobarea numărului de burse si modificarea cuantumului unei burse
pentru elevii din învațămantul primar și gimnazial din Școala Gimnaziala nr.1,
Sat Draxeni pentru anul scolar 2020-2021, conform H.G. 1064/2020
având în vedere:
- Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Sat Draxeni, nr. 245 din 01.03.2021, înregistrată la
primaria comunei Rebricea sub nr. 1058 din 01.03.2021, prin care propune Consiliului local
Rebricea aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul
primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1 Sat Draxeni pentru anul scolar 2020-2021;
- referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, in calitatea sa de initiator,
raportul compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011,
coroborat cu prevederile Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la
Ordinul MECTS nr.5576/2011, si a art.4 al Cap. I si art. 5 al Cap. II din Ordinul MECTS
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile Hotararii de
Guvern nr. 1064 din 04.12.2020 prin care se modifica cuantumul minim al burselor de
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social în anul scolar 2020-2021 si anume 100 de
lei;
în temeiul art. 129, alin. (1) si alin (7) lit. “a”, art. 139 alin. (1) si art.196 alin. (1) lit. “b”
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aproba un numar de 150 de burse pentru elevii din invatamantul primar si
gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1 Sat Draxeni pentru anul scolar 2020-2021, astfel:
 74 burse de merit- conform art.8, lit. a, în cuantum de 160 lei fiecare/lună;
 16 burse de ajutor social, după cum urmează: un numar de 7 burse pentru bolnavi si un
numar de 9 burse pentru orfani- conform art.13, lit. a, în cuantum de 160 lei fiecare/lună;
 60 burse pentru elevii din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate,
deoarece nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învătământ din localitatea de
domiciliul, conform art.13, lit. b, în cuantum de 130 lei fiecare/lună pentru elevii care vin de la
Bolați/ Tufeștii de Jos, 120 lei fiecare/lună pentru elevii care vin de la Draxeni /Tufeștii de Jos,
120 lei fiecare/lună pentru elevii care vin de la Sasova/ Rebricea, care se va acorda pe perioada
cursurilor școlare cu prezență fizică.
Art.3. Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual in Consiliile de
administratie ale unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu
integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Rebricea, prin Compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.5. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in
termenul prevazut de lege.
Rebricea, 31 martie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 …………………………….…
Dumitrița Ciobanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii
din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1, Sat Draxeni pentru anul
scolar 2020-2021
Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut având în vedere
prevederile Hotararii de Guvern nr. 1064 din 04.12.2020 prin care se aprobă cuantumul minim
al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență care se acordă în anul scolar 2020-2021,
cuantumul minim fiind stabilit la suma de 100 de lei.
Conform prevederilor art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, coroborate atât
cu prevederile Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul MECTS
nr.5576/201, cât și cu prevederile art.4 al Cap. I si art. 5 al Cap. II din Ordinul MECTS nr.
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, elevii de la cursurile cu frecventa
din invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat.
Acordarea burselor reprezinta o forma de sprijin material, vizand atat protectia sociala, cat si
stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina.
Bursele se acorda din bugetul local in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, iar
cuantumul unei burse si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local.
Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual in consiliile de administratie ale
unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de
catre elevi a activitatilor scolare.
Motivat de prevederile legii sus-mentionate si cu respectarea art. 129, alin. (1) si alin (7) lit.
“a”, art. 139 alin. (1) si

art.196 alin. (1) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun adoptarea proiectului de hotarare, in forma
prezentata de initiator.
25 martie 2021
CONSILIER,
Baciu Violeta - Elena
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii
din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1, Sat Draxeni
pentru anul scolar 2020-2021
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat acest proiect de hotărâre ca urmare a adresei Școlii Gimnaziale nr. 1 Sat Draxeni
cu nr. 245 din 01.03.2021, înregistrată la primaria comunei Rebricea sub nr. 1058 din 01.03.2021,
prin care propune Consiliului local Rebricea aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse
pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1 Sat Draxeni pentru
anul scolar 2020-2021 având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 1064 din 04.12.2020
prin care se modifica cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de
ajutor social în anul scolar 2020-2021 si anume 100 de lei;
Prin proiect va propun, cu incadrarea prevederilor in art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei
nationale nr.1/2011, coroborat cu prevederile art.4 al Cap. I si art. 5 al Cap. II din Ordinul MECTS
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, să aprobati un numar de 150 de
burse pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1 Sat Draxeni
pentru pentru anul scolar 2020-2021 după cum urmează:
-74 burse de merit- conform art.8, lit. a, în cuantum de 160 lei fiecare/lună;
-16 burse de ajutor social, după cum urmează: un numar de 7 burse pentru bolnavi si un
numar de 9 burse pentru orfani- conform art.13, lit. a, în cuantum de 160 lei fiecare/lună;
-60 burse pentru elevii din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate, deoarece
nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învătământ din localitatea de domiciliul,
conform art.13, lit. b, în cuantum de 130 lei fiecare/lună pentru elevii care vin de la Bolați/
Tufeștii de Jos, 120 lei fiecare/lună pentru elevii care vin de la Draxeni /Tufeștii de Jos, 120 lei
fiecare/lună pentru elevii care vin de la Sasova/ Rebricea, care se va acorda pe perioada
cursurilor școlare cu prezență fizică.
Fata de considerentele de mai sus,
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SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse
pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1, Sat Draxeni
pentru anul scolar 2020-2021, cu încadrarea in prevederile art. 82 alin.(1) si (2) din Legea educatiei
nationale nr.1/2011, in baza art. 129 alin. (1), 129 alin. (7) lit. ”a”, art.139 alin. (1) şi art. 196 alin.
(1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;.

25 martie 2021
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică
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