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     HOTĂRÂREA NR. 14 

  din 28.11.2020 
Privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social, studiu, merit și performanță, 

 elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate 
 de Consiliul Local Valea Mărului pentru anul şcolar 2020-2021  

 
 
    Iniţiatori:  
 
APREUTESE  IULIANA,  
CHIFAN  NICOLETA 
CUZA  IONUȚ 
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: 2954/25.11.2020; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă extraordinară, 
online-audio, în data de 28.11.2020; 
    Având în vedere: 
              -referat de aprobare a iniţiatorilor ,înregistrat sub nr. 2955/25.11.2020; 
           - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 
2956/25.11.2020; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

- Nota de fundamentare a Școlii gimnaziale Doamna Nica Valea Mărului” nr. 1163 din 
24.11.2020; 
    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, cu modificările şi 
completările ulterioare;  



- art. 1, 4, 6, 8, 13, lit. a), 14, 17 şi 19 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- art. 4, lit. b) din Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;  
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. Se aprobă acordarea unui număr de 107 burse de ajutor social, a unui nr. de 41 de burse de 
merit, a unui nr. de 45 de burse de studii și a unui nr. de 5 de burse de performanță, elevilor care 
frecventează cursurile  Școlii gimnaziale Doamna Nica Valea Mărului pentru anul şcolar 2020-2021 
(decembrie 2020 – august 2021).  
Art. 2. Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileşte la suma de 100 lei/elev/lună, în limitele 
fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.  
Art. 3. Cuantumul unei burse de merit se stabileşte la suma de 100 lei/elev/lună, în limitele fondurilor 
repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.  
Art. 4. Cuantumul unei burse de merit se stabileşte la suma de 100 lei/elev/lună, în limitele fondurilor 
repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 
Art. 5. Cuantumul unei burse de performanță se stabileşte la suma de 500 lei/elev/lună, în limitele 
fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 
Art. 6(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare 
mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 
    (2)  Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de 
performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă 
de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. 
     (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de 
performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea 
cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare. 
    (4)  Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa 
de studiu. 
Art. 7 Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social, merit și performanță şi stabilirea listei 
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor constituită la 
nivelul unităţii de învăţământ.  
Art. 8 Bursele vor fi acordate din bugetul propriu și din sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, prin unităţi de învăţământ.  
Art.9. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 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, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 


