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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

HOTĂRÂREA  

Nr.8 din 28.01.2020 
 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2020, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 233/21.01.2020 elaborat de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de 

iniţiator; 

- adresa nr.118/20.01.2020 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac și înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.218/20.01.2020 prin care se solicită aprobarea acordării burselor pentru anul 

școlar 2019-2020 şi stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de bursă în parte; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.234/21.01.2020 întocmit de doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe 

al Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.82 și art.105 alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.1-5, art.7-9, art.11-13 și art.17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, 

de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, 

care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.d, art.129 alin.7 lit.a, 

art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă numărul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2019-2020 elevilor 

de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” Pesac, la un număr maxim de 100 burse școlare, stabilit în funcție de tipul bursei, după cum 

urmează: 

a. burse de merit: 22; 

b. burse de ajutor social: 78. 
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Art.2. Se aprobă cuantumul burselor școlare prevăzute la art.1, cu obligativitatea respectării 

condiției ca elevii beneficiari să obțină și nota 10 la purtare, astfel: 

a. burse de merit:   35 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,50 - 10,00; 

                           30 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,00 -  9,49; 

                            25 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 8,50 -  8,99. 

b. burse de ajutor social: 32 lei/lună. 

Art.3. (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 și ale 

Ordinului M.E.N. nr.5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație al 

unității școlare, în limitele fondurilor repartizate prevăzute la art.2 și în raport cu integralitatea efectuării 

de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru corectitudinea şi acordarea burselor 

şcolare revenind conducerii Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac.  

           (2) În situaţia constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și 

numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac se 

va face în limitele fondurilor repartizate. 

           (3) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 

susținerii examenului de bacalaureat. Prin excepție de la prevederile alin.3, bursele de ajutor social se 

acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi care se încadrează în situațiile 

prevăzute de art.19 din Ordinul M.E.N. nr.5576/2011.  

           (4) În cazul în care există suspiciuni privind veridicitatea şi declaraţiile privind veniturile 

familiilor din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, reprezentanţii unităţii de 

învăţământ pot cere efectuarea unor anchete sociale în acest sens de către Compartimentul Asistență 

socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

           (5) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, 

apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile 

efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

Art.4. (1) Numărul burselor școlare menționate la art.1 se acordă în limita fondurilor disponibile 

și care vor fi cuprinse în bugetul local al Comunei Pesac pe anul 2020. 

            (2) Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează pentru semestrul I și 

semestrul II al anului școlar 2019-2020. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, precum și conducerea Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac; 

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariapesac.ro. 

 

 

-  

-   

-  

 

 

  

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL U.A.T. PESAC 

 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 LUNGU MIHAIL 
 

____________________ 

http://www.primariapesac.ro5/
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PESAC,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PESAC 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PESAC NR. 8 / 2020 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii
1
) 28/01/2020 

 

2 Comunicarea către primarul comunei
2
) 28/01/2020 

3 Comunicarea către prefectul județului
3
) 29/01/2020 

4 Aducerea la cunoștință publică
4+5

) 29/01/2020 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) 29/01/2020 

6 Hotărârea devine obligatorie
6
) sau produce efecte juridice

7
), după caz  29/01/2020 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de 

la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 


