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pentru modificarea si completarea HCL nr. 17/21.01.2021 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 Bacau intrunit in sedinta ordinara din 
data de 20.12.2021 

Avand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 50482/15.12.2021, intocmit de seful Serviciului Administratie 

Publicd Locald din cadrul aparatului de specialitate al Primamlui Orasului Comanesti; 
- Referatul de aprobare nr. 50482/B/15.12.2021 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. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performantd, 
de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invdtdmantul preuniversitar de stat, cu 
frecventd, care se acorda in anul scolar 2020 - 2021; 

- H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performantd, 
de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invdtdmantul preuniversitar de stat, cu 
freeventd, 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 invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Decizia Inspectoratului Scolar 13aedunr. 680/06.12.2021 privind repartizarea suplimentdrii 
sumelor defalcate din TVA pe unitati administrativ — teritoriale si pe unitati de invdtarnant 
preuniversitar de stat din judetul Bacau 

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

NOTARAM 
Art.! Consiliul Local al Orasului Comanesti aproba modificarea si completarea HCL nr. 

17/21.01.2021 privind aprobarea numdrului si cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor 
din unitatile de invatamant din orasul Comanesti, dupd cum urmeazd: 

1. Art. 1 se modified si va avea urmdtorul cuprins: 
"Consiliul Local Comanesti aproba pentru anul 2021 un numar de 1.558 de burse pentru elevii din 
invdtamantul preuniversitar de stat de pe raza Orasului Comanesti, dupd cum urmeazd: 

Tipuri burse 	 Numar de burse 
Pentru anul 2021 

Burse de merit 	 1.321 
Burse de studiu 	 130 
B. de ajutor social 	 107 
TOTAL 	 1558 



2. Articolul 3 se modified i va avea urmdtorul cuprins: 
, 'Se aproba numdrul i repartizarea burselor pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar $i tip 
de beneficiari, cu incadrarea in limita sumei aprobate in buget cu aceasta destinatie, intreaga 
responsabilitate pentru corectitudinea $i acordarea burselor $colare revenind conducerii unitatilor de 
invatamant, dupd cum urmeazd: 

unitate de invatamant Burse 
de 
merit 

Burse 	de 
studiu 

Burse 	de 
ajutor social 

Buget 	actualizat 
decembrie 2021 

Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" 621 77 11 701.300 
coala Gimnaziald "C. Porumbescu" 407 43 50 246.200 

Scoala Gimnaziald "L. Rebreanu" 261 0 23 310.800 
$coala Gimnaziald "C. S. Ciocan" 32 10 23 70.700 
TOTAL 1.329.000 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 17/21.01.2021 privind aprobarea numdrului $i 
cuantumului burselor $colare ce se vor acorda elevilor din unitdtile de invatamant din ora$ul 
Comane$ti, cu modificarile i completdrile ulterioare ramdn neschimbate 

Art. 3 Prezenta hotardre se comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Back, Primarului 
Ora$ului Comdne$ti, Directiei Economice, Inspectoratului Scolar Back, unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din Ora$ul Comane$ti, precum serviciilor $i compartimentelor interesate, pentru 
ducere la indeplinire, cu temien de contestare in 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Back. 

Preedinte de edinta, 	 Contrasemneaza, 
Consilier local 	 Secretar general N‘ 

Elena Mihaela PRISACARI (.7!) 	 Jurist Daniela CHIRILA 
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