
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea instituirii burselor Stroe Belloescu şi a condiţiilor de acordare  

 

 Având în vedere: 

- necesitatea de a susţine, dezvolta şi promova valorile şi talentele din comuna Griviţa; 

- Legea nr. 1/2011 legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 4/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2020 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Griviţa, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Începând cu anul universitar 2020 – 2021, se aprobă instituirea următoarelor 

burse, pentru studenţii care au domiciliul pe raza comunei Griviţa: 

1. bursa de studii Stroe Belloescu – în cuantum de 200 lei/lună; 

2. bursa de merit Stroe Belloescu, după cum urmează: 

- pentru studenţii cu medii cuprinse între 09,00 şi 09,49 în cuantum de 300 lei/lună; 

- pentru studenţii cu medii cuprinse între 09,50 şi 10 în cuantum de 400 lei/lună. 

 Art. 2. – Se aprobă Regulamentul şi condiţiile de acordare a burselor, conform Anexei nr. 

1 care face parte intergrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentelor de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local Griviţa nr. 16/24.04.2019 privind aprobarea instituirii bursei Stroe Belloescu şi a 

condiţiilor de acordare, pentru studenţii care au domiciliul pe raza comunei Griviţa.  

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.07.2020, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                 Toader Şolcă                                                            Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

Griviţa, 31 iulie 2020 

Nr. 38 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 38/2020 

 

REGULAMENT  

privind acordarea burselor Stroe Belloescu 

 

1. Preambul 

Art. 1 - Investiţia în tineri pentru creşterea performanţelor şcolare are drept consecinţă 

conturarea unor caractere care să aibe o percepţie reală asupra societăţii. Efortul depus de tineri 

în cadrul procesului educativ este răsplătit atât prin acumularea de noi cunoştinţe cât şi prin 

deschiderea de noi orizonturi pentru viitor. Societatea are obligaţia să aprecieze şi să 

recompenseze performanţa şcolară a tinerilor. 

 

2. Condiţii generale 

Art. 2. – (1) Începând cu anul şcolar 2020 – 2021, se instituie următoarele burse: 

1. bursa de studii Stroe Belloescu; 

2. bursa de merit Stroe Belloescu: 

- pentru studenţii cu medii cuprinse între 09,00 şi 09,49, 

- pentru studenţii cu medii cuprinse între 09,50 şi 10. 

 (2) Cuantumul fiecărei burse se aprobă, prin hotărârea Consiliului local Griviţa. 

(3) Acordarea burselor se face numai cu respectarea prezentei proceduri. 

(4) Bursa de studii şi bursa de merit nu se pot cumula.  

Art. 3. – (1) Beneficiarii burselor, potrivit prevederilor prezentului regulament sunt 

studenţii la învăţământul universitar de licenţă, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu 

taxă.  

(2) Toate categoriile de bursă se acordă la cererea studentului, sub semnătură proprie.  

(3) Studenţii care urmează concomitent 2 specializări sau mai multe facultăţi, pot 

beneficia doar de una din bursele prevăzute anterior. 

Art. 4. – (1) Bursele se acordă având în vedere media semestrului anterior depunerii 

cererii. 

(2) Pentru anul I se va lua în calcul media de la dosarul de admitere. 

Art. 5. – (1) Bursele se acordă lunar, plata fiind efectuată pentru un semestru. Atât pentru 

semestru I cât şi pentru semestrul II, se vor plăti burse pentru o perioadă de 5 luni/semestru. 

(2) Plata burselor se suspendă pe perioada cât beneficiarii sunt plecaţi din ţară. 

(3) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe 

semestre, pot beneficia de burse în baza rezultatelor obţinute în ultimul an înaintea întreruperii.      

Art. 6. – Pentru a putea beneficia de bursă, se impune îndeplinirea următoarelor condiţii 

generale: 

- să aibe domiciliul pe raza administrativ - teritorială a comunei Griviţa; 

- să frecventeze cursurile învăţământului universitar de licenţă, cursuri de zi; 

- să nu aibe mai mult de 1 restanţă la examene pentru perioada în care primesc bursa şi nu 

repetă nici un an universitar; 

- să prezinte semestrial o adeverinţă de student pentru anul universitar în curs. 

 

3. Condiţii specifice de acordare a burselor 

Art. 7. – În vederea acordarii bursei de studii Stroe Belloescu, pe lângă condiţiile 

generale enumerate la art. 3 din prezentul regulament, se stabilesc următoarele condiţii specifice: 



- solicitantul să aibe media generală pe semestru minim 7,00, atestată prin documente 

eliberate de instituţia de învăţământ.  

Art. 8. – În vederea acordarii bursei de merit Stroe Belloescu, pe lângă condiţiile 

generale enumerate la art. 3 din prezentul regulament, se stabilesc următoarele condiţii specifice: 

- solicitantul să aibe media generală pe semestru între 9,00 şi 09,49 sau 09,50 şi 10, 

atestată prin documente eliberate de instituţia de învăţământ. 

 

4. Modalitatea de acordare 

Art. 9. – În vederea acordarii bursei solicitantul depune semestrial cererea însoţită de 

documentele justificative, la registratura Primăriei Comunei Griviţa, după cum urmează: 

a) pentru semestru 1, cererea se depune în perioada 01.10. – 31.10, plata urmând a fi făcută în 

luna noiembrie; 

b) pentru semestrul 2, cererea se depune în perioada 01.02 - 27.02, plata urmând a fi făcută în 

luna martie. 

 Art. 10. – (1) Cererea însoţită de documentaţia specifică fiecărui tip de bursă, va fi 

analizată de către secretarul general al comunei, în termen de maxim 5 de zile de la data 

înregistrării acesteia.   

(2) Secretarul general al comunei verifică îndeplinirea condiţiei privind acordarea bursei, 

documentele depuse de solicitant şi respectarea oricărei alte prevederi a acestei proceduri.  

(3) În condiţia în care se consideră necesar se poate solicita şi efectuarea unei anchete 

sociale. 

(4) În urma analizei efectuate se întocmeşte un referat de către secretarul general al 

comunei privind acordarea/neacordarea bursei. Documentaţia, împreună cu referatul vor fi 

înaintate pentru viza controlului financiar preventiv (CFP), iar apoi spre aprobare primarului 

comunei. 

(4) Plata burselor se va face semestrial şi va fi efectuată pe baza referatului aprobat de 

primarul comunei Griviţa. 

 Art. 11. – Împotriva soluţiei de respingere a cererii de acordare a bursei, studenţii pot 

formula contestaţie, în terem de 3 zile, la primarul comunei Griviţa. 


