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H O T Ă R Â R E A NR. 36     
  din 19.05.2021 

 
Privind: modificarea  HCL  nr. 14  din 28.11.2020: 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 

 
 
 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1021/20.04.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară 
online, în data de 19.05.2021, orele 17,00; 
    Având în vedere: 
              -- referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  1171/12.05.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub 
nr. 1171/12.05.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor:            
            - Nota de fundamentare a Școlii gimnaziale Doamna Nica Valea Mărului” nr. 508 din 
14.04.2021; 
    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 modifică art 3 din HCL  nr. 14  din 28.11.2020 astfel: Cuantumul unei burse de 
merit se stabileşte la suma de 150 lei/elev/lună, în limitele fondurilor repartizate şi în raport 
cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.  
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL  nr. 14  din 28.11.2020 rămân neschimbate. 
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează primarul 
comunei Valea Mărului și biroul financiar-contabil. 
Art.4. 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, 

                Cuza Ionuț-Cătălin 
                                                                                                                                                    

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


