
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI                                           

CONSILIUL  LOCAL  

 

 

                                            HOTARAREA  Nr. 16   

                                                 din : 04.04.2013  

 

 

 privind : stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013; 

 

Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati; 

Proiect de hotarare inregistrat la nr.  3244/01.04.2013 

     

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 04.04.2013 conform dispoziţiei de convocare nr. 109/01.04.2013; 

      Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare, inregistrata la nr. 

3245/01.04.2013 ; 

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,inregistrat la nr.  3269/02.04.2013 ; 

 Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local 

Tuluceşti,jud. Galati înregistrată sub nr. 3363/04.04.2013; 

 Având în vedere adresa nr. 414/20.02.2013 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuluceşti; 

 Având în vedere prevederile art. 105 al. 2 lit. d din Legea nr. 1/2011 privind 

educaţia naţională; 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

Generale de acordare a burselor elevilor din învâţământul preuniversitar de stat; 

      Având în vedere prevederile art. 36 al. 6 lit. a pct. 1 şi al. 9 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1)  din Legea  nr. 215/2001 , privind 

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 

 

 

 

HOTARASTE  : 

 

 

Art.1. Se stabileşte suma de 30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013; 

Art. 2 Se stabileşte cuantumul bursei de merit la suma la suma de 15 lei/an şcolar; 

Art. 3 Se stabileşte cuantumul bursei de ajutor social la suma de 25 lei/lună; 



Art.3. Condiţiile de acordare a acestor burse sunt stabilite în anexa nr. 1 la 

Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor Generale de acordare a burselor 

elevilor din învâţământul preuniversitar de stat; 

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se insarcineaza  

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 

          Art.5.  (1) Prezenta  hotarare  se  comunica  Prefectului  judetului  Galati  in  

vederea  exercitarii  controlului  cu  privire  la  legalitate  si  se  aduce  la  cunostinta  

publica  prin  grija  secretarului  comunei. 

            (2) Aducerea  la  cunostinta  publica  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti  

                        

   

 

               Presedintele de sedinta                       Contrasemnează 

          Răuţă Viorica                    Secretar 

                           Sandu  Dan                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 3245/01.04.2013 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013 
 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

După cum ştiţi  una din problemele cu care se confruntă societatea românească 

este şcolarizarea. Inspectoratul Şcolar solicită o implicare mai mare în fenomenul şcolar a 

Consiliului Local Tulucesti din comuna Tuluceşti. În consecinţă, va rog sa aveti in vedere 

prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor Generale de acordare a 

burselor elevilor din învâţământul preuniversitar de stat care stipulează că plafonul de 

acordare a acestor burse il stabileste Consiliul Local, in cazul nostru al comunei 

Tuluceşti. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a aproba 

stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013 
 

PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL  

Nr.  3269/02.04.2013 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013 

  
Proiectul de hotărâre privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pentru anul 2013, este legal şi temeinic; 

 Având în vedere adresa nr. 414/20.02.2013 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuluceşti; 

 Având în vedere prevederile art. 105 al. 2 lit. d din Legea nr. 1/2011 privind 

educaţia naţională, care stipulează:” Finanţarea complementară se asigură din bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 

preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin 

legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli, 

cum ar fi cheltuielile cu bursele elevilor” 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

Generale de acordare a burselor elevilor din învâţământul preuniversitar de stat, care 

stipulează printer altele “Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat. Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă 

de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin 

rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. 

Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

     Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, 

respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” 

Având în vedere prevederile art. 36 al. 6 lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează că este de datoria Consiliului Local Tuluceşti să asigure cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

 În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

CONSILIER, 

Casu Virginica 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare 

a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pentru anul 2013 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea sumei de 

30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pentru anul 2013 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, 

Peiu Lică şi Marin Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată 

cu            voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 



 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare 

a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pentru anul 2013 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea sumei de 

30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pentru anul 2013 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare 

a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pentru anul 2013 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea sumei de 

30.000 lei ca fond de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi pentru anul 2013, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind stabilirea sumei de 30.000 lei ca fond de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 

pentru anul 2013 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu 

Victor, Enache Daniel, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 


