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     HOTĂRÂREA NR. 109 

  din 26.11.2021 
Privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social, studiu, merit și 
performanță, elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă,  
pentru anul şcolar 2021-2022 
 
    Iniţiatori:  
 
APREUTESE  IULIANA,  
CHIFAN  NICOLETA 
CUZA  IONUȚ-CĂTĂLIN 
GHINIEȘ  MARICEL 
IFTIMIE  FLORENTINA 
LUCA  LILIANA 
LUPU  RAMONA- GEORGIANA 
NATU ANA- MARIA 
ORLOV  MIHAIL, consilieri locali în Consiliul Local al  comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 

 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2789/22.11.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă extraordinară, 
online, în data de 26.11.2021; 
    Având în vedere: 
              -referat de aprobare a iniţiatorilor ,înregistrat sub nr. 2790/22.11.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 
2791/22.11.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor: 



- art. 129, alin. (1), lit. d) și alin. (7), lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  
- art. 82 şi art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;  
- art. Unic din  H.G. nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 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 2021-2022; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin.1, 
precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul I al anului şcolar 
2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de studiu şi de ajutor social, de care 
pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei. 
Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul I al anului şcolar 
2021-2022, cuantumul minim al burselor de merit de care pot beneficia elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 150 lei( din care 50 de lei de la buget local). 
Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul II al anului 
şcolar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de studiu şi de ajutor social, 
de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de: 
    a) 500 lei, pentru bursa de performanţă; 
    b) 300 lei, pentru bursa de merit ( din care 100 lei de la buget local); 
    c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 
    d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 
Art. 4. Bursele se asigură din bugetul local ale unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului 
şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat 
cu această destinaţie. 
Art.5. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general, in termenul prevăzute de lege, primarului comunei Valea Mărului, Școlii gimnaziale 
Doamna Nica Valea Mărului, prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică 
prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Iftimie Florentina                                                                                                                                                                                                      
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 


