
HOTĂRÂRE nr. 4 

din 13  ianuarie 2021 

 

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare de merit şi sociale, acordate de 

Şcoala Gimnazială Bucovăț pentru anul școlar 2020-2021 

 

 

Consiliul Local al Comunei Bucovat : 

Având în vedere :   

- Expunerea de motive a viceprimarului Comunei Bucovăț prof. LUDA IONUȚ 

CRISTIAN  înregistrată cu nr. 9001din 05.01.2021 prin care se solicit aprobarea cuantumului 

burselor şcolare de merit şi sociale, acordate de Şcoala Gimnazială Bucovăț pentru anul 

școlar 2020-2021;                

- Nota de fundamentare a viceprimarului privind aprobarea cuantumului burselor şcolare de 

merit şi sociale, acordate de Şcoala Gimnazială Bucovăț pentru anul școlar 2020-2021 cu nr. 

9002/05.01.2021;   

- Proiectul de hotarare nr. 1 din data de 05.01.2021 – initiator viceprimar Luda Ionut-Cristian; 

Având in vedere prevederile:  

 prevederile art. 11 alin. (2) lit. a • b) din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. 

nr. 4742/10.08.2016;  

 prevederile art. 4. al Ordinului MECTS nr. 5576/07.10.2011 pentru aprobarea criteriilor 

generate de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;  

 prevederile HG 1064/04.12.2020, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din invățămantul 

preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul școlar 2020 - 2021;  

 prevederile Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile și completarile 

ulterioare;  

 in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit b), d), alin. (4) lit. a) și alin. 7 lit. a), art. 139 

alin. (3) lit. a), și art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ  

CONSILIUL LOCAL BUCOVĂŢ  

Str .  Pr incipala ,  Nr .  178  

Tel .  :0256/296282,  Fax:0256/296283  

E-mai l  jur id ic@comunabucovat .ro 

  



HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba cuantumul burselor şcolare de merit şi sociale, acordate de Şcoala 

Gimnazială Bucovăț pentru anul școlar 2020-2021 după cum urmează: 

a. Bursa de merit- 120 lei/lună; 

b. Bursa de ajutor social - 100 lei/lună 

Art. 2 Bursele se vor acorda in limita sumelor aprobate in bugetul de venituri și cheltuieli al 

unitatii de invatamant pe anul 2020-2021.  

Art. 3 Consiliu de administratie ale Școlii Gimnazială Bucovăț aproba numarul de burse in 

functie de plafonul atribuit.  

Art. 4 Conducerea Școlii Gimnaziale Bucovăț va aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotărari. 

Art. 5 Plata burselor va fi efectuată eșalonat conform repartizărilor bugetare trimestriale 

aprobate. 

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredintează  Primarului 

comunei Bucovăț si Biroul Financiar si Dezvoltare .  

Art. 6 – Prezentul proiect de hotarare se comunica : 

 Institutia Prefectului-Judetul Timis ; 

 Primarului comunei Bucovăț;  

 Şcoalii Gimnaziale  Bucovăț ; 

 Compartimentului financiar contabilitate, resurse umane;  

 Se afiseaza. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Agoci Claudiu-Tiberiu 

                                               

                                                     

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.                                          

La lucrarile  sedintei ordinare participa 11 consilieri locali din cei 11 consilieri alesi  

 

 

Contrasemneaza   pentru 

legalitate, 

Secretar general 

Gligor Meda 

 



 

             PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 

Din 05  ianuarie 2021  

 

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare de merit şi sociale, acordate de 

Şcoala Gimnazială Bucovăț pentru anul școlar 2020-2021 
 

Având în vedere :   

-Expunerea de motive a viceprimarului Comunei Bucovăț prof. LUDA IONUȚ 

CRISTIAN  înregistrată cu nr. 9001 din 05.01.2021 prin care se solicit aprobarea 

cuantumului burselor şcolare de merit şi sociale, acordate de Şcoala Gimnazială Bucovăț 

pentru anul școlar 2020-2021;             

   

-Nota de fundamentare a viceprimarului privind aprobarea cuantumului burselor şcolare de 

merit şi sociale, acordate de Şcoala Gimnazială Bucovăț pentru anul școlar 2020-2021 cu nr. 

9002/05.01.2021;     

Având in vedere prevederile:  

prevederile art. 11 alin. (2) lit. a • b) din Statutul Elevului aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. 

nr. 4742/10.08.2016;  

prevederile art. 4. al Ordinului MECTS nr. 5576/07.10.2011 pentru aprobarea criteriilor 

generate de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;  

prevederile HG 1064/04.12.2020, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din invățămantul 

preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul școlar 2020 - 2021;  

prevederile Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile și completarile 

ulterioare;  

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit b), d), alin. (4) lit. a) și alin. 7 lit. a), art. 139 alin. 

(3) lit. a), și art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

PROPUNE: 

 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ  

PRIMARIA COMUNEI BUCOVĂŢ  

Str .  Pr incipala ,  Nr .  178  

Tel .  :0256/296282,  Fax:0256/296283  

E-mai l  pr imar ia .bucovat .tm@gmail .com 

  



Art. 1. Se propune spre aprobare cuantumul burselor şcolare de merit şi sociale, acordate de 

Şcoala Gimnazială Bucovăț pentru anul școlar 2020-2021 după cum urmează: 

a. Bursa de merit- 120 lei/lună; 

b. Bursa de ajutor social - 100 lei/lună 

Art. 2 Bursele se vor acorda in limita sumelor aprobate in bugetul de venituri și cheltuieli al 

unitatii de invatamant pe anul 2020-2021.  

Art. 3 Consiliu de administratie ale Școlii Gimnazială Bucovăț aproba numarul de burse in 

functie de plafonul atribuit.  

Art. 4 Conducerea Școlii Gimnaziale Bucovăț va aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotărari. 

Art. 5 Plata burselor va fi efectuată eșalonat conform repartizărilor bugetare trimestriale 

aprobate. 

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredintează  Primarului 

comunei Bucovăț si Biroului Financiar-Buget .  

Art. 6 – Prezentul proiect de hotarare se comunica : 

 Primarului comunei Bucovăț;  

 Compartimentului financiar contabilitate, resurse umane;  

 

INITIATOR   

Viceprimar 

LUDA IONUȚ CRISTIAN 

  

                                               

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ___ voturi pentru, ___ voturi impotriva, ____ voturi abtineri.                                          

La lucrarile  sedintei ordinare participa ____ consilieri locali din cei 11 consilieri alesi  

 

Contrasemneaza   pentru 

legalitate,   Conf. Art. 47 din 

Legea nr. 215/2001    

Secretar  

GLIGOR MEDA 

 


