
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare acordate de Şcoala Gimnazială   

“Stroe Belloescu” Griviţa pentru anul școlar 2019-2020 

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2019; 

 Având  în vedere: 

- art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3), precum și ale art. 105 alin. (2) lit. d), din Legea 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 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; 

- art. 3 şi 4 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

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

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă, începând cu 01.01.2020, cuantumul burselor şcolare şi acordarea 

unui număr de 33 burse școlare, lunare, elevilor Şcolii Gimnaziale “Stroe Belloescu” Griviţa, 

după cum urmează: 

1. burse de performanţă: 60 lei/lună. 

2. burse de merit: 30 burse, structurate astfel: 

a) media generală cuprinsă între 8,50 – 8,99: 30 lei/lună; 

b) media generală cuprinsă între 9,00 – 9,49: 40 lei/lună; 

c) media generală cuprinsă între 9,50 – 10: 50 lei/lună. 

3. burse de studiu: 15 lei/lună. 

4. burse de ajutor social: 3 burse în cuantum de 30 lei/lună 

 Art. 2. - Primarul comunei Griviţa, judeţul Vaslui, cu sprijinul compartimentului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

          Gabriela-Luminiţa Paiu                                                Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

Griviţa, 29 noiembrie 2019 

Nr. 55 
                Aprobat cu 8 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 4 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 


