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ULDDIL LOCZa . MMANWO 

_FLCYARAEE 
privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare cc se vor acorda elevilor din 

unitatile de invatamant din orasul Comanesti 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back' intrunit in sedinta ordinard din 
data de 10.02.2022 

Avand in vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 25175/09.02.2022 al Primarului Orasului ComAnesti; 
- Raportul de specialitate nr. 25175/8/09.02.2022, intocmit de seful Serviciului Administratie 

Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii Educatiei Nationale nr. 1/05.01.2011, cu modificarile si completdrile ulterioare; 
- H.G. nr. 1094/06.10.2021 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 in anul scolar 2021 - 2022; 

- 0.M.E.C.T.S. nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invdtamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Educatiei nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, 

- Ordinul Ministerului Educatiei nr. 3073/31.01.2022 pentru modificarea i completarea anexei 
la Ordinul Ministerului Educatiei nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor genetale 
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 

In temeiul art. 129 alin. (2), lit. b si d coroborat cu alin 4, lit, a si aim. 7 lit, a, art. 139 aim. (3) 
lit, a, art. 196 alin. (1) lit, a si art. 197 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

HO _ ARA [J3 
Art.1 Consiliul Local Comanesti aproba un numar de 940 de burse pentru semestrul 1 al 

anului scolar 2021-2022 pentru elevii din invatainantul preuniversitar de stat de pe raza Orasului 
Comanesti, repartizate dund cum urmeaza.: 

Unitate de invdtamant 
Burse 

de 
merit 

Burse de 
studiu 

Burse de 
ajutor social 

Buget alocat 

Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" 463 16 0 922.000 
Scoala Gimnaziald "C. Porumbescu" 129 20 25 365.000 
Scoala Gimnaziala. "L. Rebreanu" 209 0 23 502.000 
Scoala Gimnaziala "C. S. Ciocan" 25 7 23 121.000 
TOTAL 826 43 71 1.910.000 



Presedinte de sedinta, 
Consilier local, 

Constantin ANAST 

Contrasemneaza 
Secretar general, 

Jurist Daniela CHIRILA 

1. Art. 2 Consiliul Local Comanesti aprobã cuantumul lunar al al burselor pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Orasului Comanesti pentru semestrul I, dup5 
cum urmeaza: 
bursa de merit = 100 lei/luna; 

bursa de studiu = 100 lei/luna; 

bursa de ajutor social = 100 lei/lund 

2. Art. 3 Consiliul Local Comanesti aproba cuantumul lunar al burselor pentru elevii din 
invAtarn5ntul preuniversitar de stat de pe raza Orasului Comanesti pentru semestrul al II - lea, 
dupa cum urmeaza: 
bursa de merit = 200 lei 
bursa de studiu = 150 lei 
bursa de ajutor social = 200 lei. 

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Primarului 
Orasului Comanesti, Directiei Economice, Inspectoratului Scolar Baca', unitatilor de invatAmant 
preuniversitar de stat din Orasul ComAnesti, precum serviciilor si compartimentelor interesate, pentru 
ducere la indeplinire, cu termen de contestare in 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Nr. 	  
Data: 10.02.2022 


