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  Hotărârea nr. 101 / 2019 
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 

2019-2020, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei 
Gălăuțaș 

 
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data 

de 28 noiembrie 2019;  
 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 4/190/18.11.2019 al Primarului comunei Gălăuțaș; 
- Raportul de specialitate nr. 4/191/18.11.2019 al compartimentului de resport din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș;  
În conformitate cu prevederile: 

- Art. 82 alin.(l) şi alin.(2) şi art.105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările aduse prin 
Ordinele MECTS nr. 3470/2012 , nr. 3480/2018 și nr. 5085/2019; 

- H.G.R. nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, 
care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020; 

Luând în considerare: 
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 49/2019 privind aprobarea bugetului 

general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019 și fondurile disponibile conform contului de execuție 
capitol 65.02.04.01- învățământ secundar inferior, art. 59.01-burse;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 13/2019 privind aprobarea rețelei 
școlare pentru anul 2019-2020;  

-Adresa Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș nr.1030/08.11.2019 prin 
care solicită aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă din bugetul local al comunei 
Gălăuțaș elevilor Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” pentru anul școlar 2019-2020, semestrul I; 

- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 6/125/20.11.2019, comisia de specialitate 
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului, nr.6/123/20.11.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ nr .6/119/20.11.2019 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1),  alin. (2) lit. b), lit. d), alin. 4 lit a), alin. 7 lit a), art. 
196 alin. 1 lit a), art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă numărul de burse și cuantumul lunar al unei burse pentru elevii de la 
cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al 
comunei Gălăuțaș, aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020,  repartizate pe categorii de 
burse după cum urmează:  
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a) 10-burse de merit (media generală 9,50-10 și nota 10 la purtare în anul şcolar anterior), 
în cuantum de 75 lei /lună; 

b) 11-burse de ajutor social, în cuantum de 65 lei/lună. 
 

Art.2. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile. 
 
Art.3. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației acordării drepturilor bănești 

aferente burselor școlare revine Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș. 
 
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se âncredințează contabilul și conducerea 

Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton ” din comuna Gălăuțaș.  
 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Harghita, Primarului 

comunei Gălăuțaș, Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș , compartimentului contabilitate 
din cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș. 

 
Gălăuțaș, la  28 noiembrie 2019  
 
 
Președinte de ședință,         Contrasemnează pentru legalitate, 
Consilier local,      Secretarul general al comunei Gălăuțaș, 
Ișan Alexandru                   Morar Monica-Camelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


