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JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru elevii din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Baia, județul Suceava, în anul școlar 2020-2021 

  
  Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava luând act de: 

-    referatul de aprobare,  prezentat de primarul comunei Baia, înregistrat cu nr. 2653 din 02.04.2021,  
       prin care se susține necesitatea si oportunitatea proiectului 

-     raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu  

         nr. 2759 din 02.04.2021; 

-  raportul de avizare favorabil întocmit de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Baia, 

înregistrat sub nr.2977 din 16.04.2021;  

-  Adresa  nr. 552 / 01.04.2021, a Scolii Gimnaziale  Nicolae Stoleru  Baia si adresa  nr.452/ 01.04.2021,   

a Scolii Gimnaziale nr.3 Baia cu privire la aprobarea burselor școlare pentru anul școlar 2020-2021; 

  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art.5, alin.3 și alin.4, art.14, alin.4, art.20, alin. 1, lit. „h”, „i”  din  Legea nr.273/2006 privind Finanțele  

Publice Locale cu modificările si completările ulterioare; 

- art.82, alin.(1) si alin. (2) si art.105, alin. (2) lit.”d” din Legea nr.1/2011, a Educației Naționale, cu  

modificările si completările ulterioare; 

- art.3, art.4  din Anexa la Ordinul  nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor  

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările si completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de  

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

acordă în anul școlar 2020 – 2021, 

- Hotărârea Consiliului local Baia nr. 26/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli; 

   În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera “a”, art.139, alin.(1) din Codul administrativ,  

   aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :          

  Art.1.- Se aprobă numărul și cuantumul burselor școlare pentru elevii din unitățile de învățământ  

          preuniversitar de stat din comuna Baia , județul Suceava, în anul școlar 2020-2021  după cum urmează: 

           Scoala Gimnaziala ”Nicolae Stoleru” Baia -   

                    -  41 dosare burse sociale in cuantum de 100 lei pe luna, 

                    - 65 dosare burse de merit in cuantum de 120 lei pe luna, 

            Scoala Gimnaziala nr.3 Baia -   

                    - 118 dosare burse sociale in cuantum de 100 lei pe luna, 

                    -     7 dosare burse de merit in cuantum de 120 lei pe luna, 

 
Art.2.- Plata burselor școlare se va face de către Școala Gimnazială Nicolae Stoleru din Baia si Scoala  

Gimnaziala nr.3 Baia cu respectarea prevederilor Ordinul  nr.5576/2011 și a criteriilor specifice de acordare a  

burselor, stabilite în consiliul  de administrație al școlii, în limitele fondurilor repartizate cu această destinație  

în bugetul local. 

 

 



 

 

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Baia, Școlilor  

 Gimnaziale din Baia, precum și Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu  

privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunabaia.ro. 

 
 
            Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                      Secretarul general al  C o m u n e i   

       Petruț HLIHOR                Rodica COCEAN 
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