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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR.  29 din  13.04.2021 

 
Privind:  aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar 

din comuna Ruginești,  pe semestrul al  II -lea, pentru  anul școlar 2020-2021 
 

Primarul comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, având în vedere; 
 

-    Raportul de specialitate nr.  3112/13.04.2021; 
-    Referatul de aprobare înregistrat sub nr.  3113/13.04.2021; 
- Adresa nr. 4436/25.03.2021 comunicata de Consiliul Județean Vrancea, înregistrată sub nr. 
2439/2021; 
- Adresa nr. 4732/07.04.2021 comunicată de Instituția Prefectului – Județul Vrancea, înregistrată sub 
nr. 2984/09.04.2021 la Primăria Ruginești; 
- Adresa nr. 731/13.04.2021 comunicată de Școala Gimnazială Ruginești, înregistrată sub nr. 
3100/13.04.2021 la Primăria Ruginești; 
- Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat; 
- Ordinului MECTS nr. 5085/2019 de modificare si completare a anexei la Ordinul 
5576/20011,privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 1.064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de 
merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, 
care se acorda elevilor în anul scolar 2020-2021. 
- Prevederile art. 82 alin.1) si alin. 2), art. 105 alin. 2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 
1/2011; 

 
În temeiul art.129, alin. (7) lit. a, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198, art. 

200, art. 243 alin. (1) lit. a), b), e), art. 255 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, propune urmatorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

      Art. 1. Să se aprobe un număr total de __________ burse, iar cuantumul burselor pentru elevii din 
învățământul preuniversitar din comuna Ruginești,  pe semestrul al  II -lea, pentru  anul școlar 2020-
2021 este de ____________.  
 
      Art. 2 Numărul de burse prevăzute la art. 1 se vor stabili de către unitățile de învățământ pe fiecare 
categorie de bursa și vor fi comunicate Consiliului Local pentru alocarea sumelor necesare în bugetul 
anului 2021. 
 
       Art. 3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al comunei Ruginești. 
 



       Art. 4. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administrație, aprobă 
criteriile specifice de acordare a burselor cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru 
fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat. 
 
        Art.  5. Primarul comunei Ruginești, în calitate de ordonator principal de credite și Compartimentul 
Financiar-Contabil din cadrul Primariei comunei Ruginești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
 
     Art. 6. - Secretarul general al comunei Ruginești, judeţul Vrancea, va comunica prezenta hotărâre, 

primarului comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, compartimentului financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginesti, Școlii Gimnaziale Ruginești, precum şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea. 
 

    Inițiator,                                                                                                            Avizat pentru legalitate,                                                                                                   
     Primar,                                                                                                                   Secretar general        
 Avram Ion                                                                                                                 Tănase Nicoleta  
 

 
 
 

 


