
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 191078/ 28.12.2021 

                                                                                        PROIECT AVIZAT 
     SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr.427/17.12.2021 privind aprobarea numărului de 
burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
Având în vedere: 

- Adresa nr.11024/17.12.2021 inaintata de Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, 
inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr.188799/17.12.2021; 
- Adresa nr.2883/24.11.2021 inaintata de Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” 
Bacau, înregistrată la instituția noastră  cu nr. 184033/03.12.2021; 
- Adresa nr.6522/22.12.2021 inaintata de Colegiul National Pedagogic „Stefan cel 
Mare” Bacau, înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190529/23.12.2021; 
- Adresa nr.132/23.12.2021 inaintata de Colegiul National „Vasile Alecsandri” 
Bacau, înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190531/23.12.2021; 
- Adresa nr.2212/23.12.2021 inaintata de Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Bacau, 
înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190526/23.12.2021; 
- Adresa nr.3927/23.12.2021 inaintata de Scoala Gimnaziala „Miron Costin” Bacau 
- Adresa nr.1023/10.12.2021 inaintata de Scoala Gimnaziala „Alecu Russo” Bacau, 
înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190693/27.12.2021; 
- Referatul nr. 190529/27.12.2021 înaintat de Serviciul Monitorizare Și Coordonare  
prin care se propune  modificarea si completarea HCL nr.427/17.12.2021 prin care 
a fost aprobat numărul de burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 191079/ 
28.12.2021; 



- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 191082/1/ 28.12.2021; 
- Raportul  comun al Direcției Economice și Serviciului Monitorizare Și 
Coordonare  înregistrat cu nr. 191082/2/ 28.12.2021; 
- Prevederile art. 59 alin.(1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică 
legislative, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile H.G. nr.1094/06.10.2021 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 în anul şcolar 2021-
2022; 
- Prevederile art.9(7), art.82, art.105(2) lit.”d” din Legea Educației Naționale 
nr.1/2001, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Ordinul MEC nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor Generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
- Prevederile HCL nr. 427/17.12.2021 privind    aprobarea numărului de burse 
aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat din municipiul Bacău; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 
alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” şi lit. ”b” și ale art. 293 alin.(1) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  În temeiul art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit.”a” din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
ART.1  Se modifică art. 1 alin. (1) din HCL nr. 427/17.12.2021, în sensul 
suplimentării numărului de burse acordate, și va avea următorul cuprins: 

” Art.1. (1)Se aprobă numărul de 12.171 burse, alocate elevilor din Municipiul 
Bacău pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, structurate astfel: 
- burse de performanță,  definite art.6 din OMEC nr.5576/2011 – 0 burse 
- burse de merit, definite de art.8 din OMEC nr.5576/2011 – 8881 burse 
- burse de studiu, definite  de art.9 din OMEC nr.5576/2011 – 359 burse 
- burse sociale, definite de art.13 din OMEC nr.5576/2011 – 2931 burse„ 
 



ART. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 427/17.12.2021 sunt și rămân în vigoare. 
 
ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Serviciul Monitorizare și Coordonare și Direcția Economică. 
 
ART.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului 
Monitorizare și Coordonare, Direcției Economice și Inspectoratului Școlar Județean 
Bacău. 
 
ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică 
în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.S./ds. I-A-1/Ex.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 191079/ 28.12.2021 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.427/17.12.2021 privind 
aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-
2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul 

Bacău 

 
Analizând adresele primite din partea unităților de învățământ precum și a 

Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, a fost identificată necesitatea suplimentării 

burselor stabilite prin HCL 427/ 2021 cu un număr de 439 burse. Totodată, prin 

ultima rectificare de buget au fost alocate credite bugetare suficiente destinate plății 

burselor, pentru fiecare unitate de învățământ, care acoperă numărul suplimentat de 

burse  propus  spre dezbatere.  Ținând cont de faptul că sumele alocate plății burselor 

prin Legea nr.15/ 2021 trebuie plătite până la data de 31.12.2021, este necesară 

modificarea si completarea HCL nr.427/17.12.2021, astfel : 

- numarul de burse la Colegiul National „Ferdinand” se  suplimenteaza 

cu 30 burse de  merit si 3 burse sociale; 

- numarul de burse la Colegiul National „Ghe. Vranceanu” se  

suplimenteaza cu 42 burse de  merit; 

- numarul de burse la Colegiul National „Vasile Alecsandri”se  

suplimenteaza cu 47 burse de  merit; 

- numarul de burse la Colegiul National Catolic  „Sf. Iosif”, se  

suplimenteaza cu 1 bursa de  merit; 

- numarul de burse la Colegiul National „Stefan cel Mare” se  

suplimenteaza cu 261 burse de  merit; 



- numarul de burse la Scoala Gimnaziala „Alecu Russo”, se  

suplimenteaza cu 9 burse de ajutor social; 

- numarul de burse la Scoala Gimnaziala „Domnita Maria”, se  

suplimenteaza cu 30 burse de merit, 5 burse de studiu si o bursa sociala; 

- numarul de burse la Scoala Gimnaziala „Miron Costin”, se  

suplimenteaza cu 10 burse de merit. 

     Diferențele supuse aprobării au intervenit după adoptarea HCL nr.427/ 

2021, acestea fiind sesizate în urma semnării contractelor de finanțare pentru plata 

burselor. În cazul neadoptării propunerii de suplimentare, elevii eligibili nu vor primi 

bursele, fiind necesară alocarea ulterioară a sumei de aproximativ 230.000 lei din 

bugetul local al Municipiului Bacău pe anul 2022. 

Faţă de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâţi. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 

N.O.P,B.S./ds. I-A-1/Ex.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 191082/1/ 28.12.2021 

 
 

RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotarâre pentru modificarea HCL nr.427/17.12.2021 privind aprobarea 
numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor Ordinului MEC nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
- Prevederilor HG nr.1.094 din 6 octombrie 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, 
care precizează: 
Articol unic 
(1)  Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in semestrul I al anului scolar 2021-

2022, cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care 
pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, este de 100 lei. 
(2)  Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in semestrul II al anului scolar 

2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, 
de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, este de: 
    a) 500 lei, pentru bursa de performanta; 
    b) 200 lei, pentru bursa de merit; 
    c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 
    d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 
(3)  Bursele se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin 

unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, 
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie. 
(4)  Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al 

burselor, cu incadrare in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale ale 
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 
-Prevederile art. 59 alin.(1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislative, cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 59(1) Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai 
multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare. 
- Prevederile art.9(7), art.82, art.105(2) lit.”d” din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care precizează : 
Art. 9 (7) Invatamantul poate fi sustinut prin burse, credite de studii, taxe, donatii, sponsorizari, 

surse proprii si alte surse legale 



Art. 82    (1)  Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat beneficiaza 
lunar de burse de performanta, de burse de merit, de burse de studiu si de burse de ajutor social. 
 (1^1) Cuantumul minim al bursei de performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si al 

bursei de ajutor social se stabileste anual prin hotarare a Guvernului. 
 (1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit sau cu 

bursa de studiu. 
 (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului 
judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de  Ministerul Educatiei si Cercetarii. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, a burselor de studiu si a celor 
de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in 
limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor 
scolare. 
(4) Elevii pot beneficia si de burse pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori cu alte 

persoane juridice sau fizice, precum si de credite pentru studiu acordate de banci, in conditiile legii. 
(5) Elevii si cursantii straini din invatamantul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit 

prevederilor legale. 
 (6) Elevii etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate beneficiaza de burse, potrivit 

prevederilor prezentei legi. 
Art.105 (2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-

teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pentru 
urmatoarele categorii de cheltuieli: 
d) cheltuieli cu bursele elevilor 
- Prevederilor art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale art 197alin. (1)  ale art. 

și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificată şi completată,care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează 
în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 Tipurile de acte administrative 
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, 

dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari. 
Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrative 
(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii, respectiv emiterii. 
Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 
(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 

legii, urmatoarele atributii: 



a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judetean, dupa caz; 
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit. ”a”din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificată şi completată, care precizează: 
Art.129 Atributiile consiliului local 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 
(7)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 

competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind: 
 a) educatia 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

    CIPRIAN FANTAZA 

 

 

Red.B.S./ds. I-A-1/Ex.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 191082/28.12.2021 

CĂTRE 
DIRECȚIA JURIDICĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe 

e-mail proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.427/17.12.2021 privind 

aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău, în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data 

de 28.12.2021 să le depuneţi în format letric la Secretarul General al Municipiului 

Bacău. 

      PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  
     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                              AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE  
Nr.190529/27.12.2021                                                                              

                                                                                                                  APROB, 

                                                                                           PRIMAR 
LUCIAN-DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

R E F E R A T 

Având în vedere: 
- H.G. nr.1094/06.10.2021 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 în anul şcolar 2021-2022; 

- art.9(7), art.82, art.105(2) lit.”d” din Legea Educației Naționale nr.1/2001, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinul MEC nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor Generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 427/17.12.2021 privind    
aprobarea numărului de burse aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii 
din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău; 

- Adresa nr.11024/17.12.2021 inaintata de Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, 
inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr.188799/17.12.2021; 

- Adresa nr.2883/24.11.2021 inaintata de Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” 
Bacau, înregistrată la instituția noastră  cu nr. 184033/03.12.2021; 

- Adresa nr.6522/22.12.2021 inaintata de Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” 
Bacau, înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190529/23.12.2021; 

- Adresa nr.132/23.12.2021 inaintata de Colegiul National „Vasile Alecsandri” Bacau, 
înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190531/23.12.2021; 

- Adresa nr.2212/23.12.2021 inaintata de Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Bacau, 
înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190526/23.12.2021; 

- Adresa nr.3927/23.12.2021 inaintata de Scoala Gimnaziala „Miron Costin” Bacau 
- Adresa nr.1023/10.12.2021 inaintata de Scoala Gimnaziala „Alecu Russo” Bacau, 

înregistrată la instituția noastră  cu nr. 190693/27.12.2021; 



Analizând adresele primite din partea unităților de învățământ precum și a Inspectoratului 
Scolar Judetean Bacau, a fost identificată necesitatea suplimentării burselor stabilite prin 
HCL 427/ 2021 cu un număr de 439 burse. 
  Totodată, prin ultima rectificare de buget au fost alocate credite bugetare suficiente 
destinate plății burselor, pentru fiecare unitate de învățământ, care acoperă numărul 
suplimentat de burse  propus  spre dezbatere.  Ținând cont de faptul că sumele alocate plății 
burselor prin Legea nr.15/ 2021 trebuie plătite până la data de 31.12.2021, vă supun analizei 
propunerea de a iniția un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.427/17.12.2021, 
astfel : 
- numarul de burse la Colegiul National „Ferdinand” se  suplimenteaza cu 30 burse de  

merit si 3 burse sociale, 
- numarul de burse la Colegiul National „Ghe. Vranceanu” se  suplimenteaza cu 42 burse 

de  merit, 
- numarul de burse la Colegiul National „Vasile Alecsandri”se  suplimenteaza cu 47 burse 

de  merit, 
- numarul de burse la Colegiul National Catolic  „Sf. Iosif”, se  suplimenteaza cu 1 bursa 

de  merit, 
- numarul de burse la Colegiul National „Stefan cel Mare” se  suplimenteaza cu 261 burse 

de  merit, 
- numarul de burse la Scoala Gimnaziala „Alecu Russo”, se  suplimenteaza cu 9 burse de 

ajutor social, 
- numarul de burse la Scoala Gimnaziala „Domnita Maria”, se  suplimenteaza cu 30 burse 

de merit, 5 burse de studiu si o bursa sociala. 
- numarul de burse la Scoala Gimnaziala „Miron Costin”, se  suplimenteaza cu 10 burse 

de merit. 
     Diferențele supuse aprobării au intervenit după adoptarea HCL nr.427/ 2021, acestea fiind 
sesizate în urma semnării contractelor de finanțare pentru plata burselor. În cazul neadoptării 
propunerii de suplimentare, elevii eligibili nu vor primi bursele, fiind necesară alocarea 
ulterioară a sumei de aproximativ 230.000 lei din bugetul local al Municipiului Bacău pe 
anul 2022. 

  Fata de cele mai sus prezentate, va rog aprobați prezentul referat și să inițiați un proiect de 
hotărâre pentru modificarea HCL nr.427/17.12.2021. 

 
SEF SERVICIUL MONITORIZARE SI CONTROL 

DANIELA MIHAILA 

 
 
 
 

Birou Învățământ Cultură Sănătate 
Florin Caleap 

 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE  
Nr. 191082/2/ 28.12.2021 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotarâre pentru modificarea HCL nr.427/17.12.2021 privind aprobarea 
numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău          
 
    Având în vedere adresele primite de la unitățile de învățământ precum și de la 

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a fost identificată necesitatea suplimentării 

burselor stabilite prin HCL 427/ 2021 cu un număr de 439 burse. Prin ultima 

rectificare de buget au fost alocate credite bugetare suficiente destinate plății 

burselor, pentru fiecare unitate de învățământ, care acoperă numărul suplimentat de 

burse  propus. Precizăm că diferențele supuse aprobării au intervenit după adoptarea 

HCL nr.427/ 2021, acestea fiind sesizate în urma semnării contractelor de finanțare 

pentru plata burselor. 

     Față de cele mai sus prezentate, a fost intocmit  prezentul raport de specialitate in 

conformitate cu prevederile art.136(3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare  şi poate fi supus spre 

dezbatere. 
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