
 
HOTARAREA Nr. 72 

din 26.08.2021 
pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 

42/13.05.2021 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de 
studiu și de ajutor social pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Pojorâta, precum și a 

regulamentului de acordare a acestora 
           

Consiliul local al comunei Pojorâta,judetul Suceava ; 
 

         Avand în vedere :  
     - Referatul întocmit de catre domnul Ioan – Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorâta, 
inregistrat cu nr. 4419 din 12.08.2021 ; 
     - Raportul intocmit de catre domnul Cristian Mihai Cârloanță – sef birou financiar contabil,taxe si 
impozite, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu, inregistrat cu nr. 4420 din 
12.08.2021; 
     - prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale; 
     - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1064/2020 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 2020 - 2021; 
    - prevederile  art.5 din OMEC nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
     - raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului si turism, înregistrat la nr. 4610/25.08.2021 ; 
     - raportul comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati 
social culturale, culte, protectie copii, înregistrat la nr.4611/25.08.2021; 
     - raportul comisiei nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii 
si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, înregistrat la nr. 4612/25.08.2021; 
        In temeiul art.129 alin.(2) lit.d) , alin. 7, lit.,,a”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOTĂRĂȘTE  : 
 

       Art.unic. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta se completeză și va 
avea următorul cuprins ,, se aprobă, pentru perioada ianuarie - iunie 2021 și septembrie – decembrie 
2021, cuantumul fiecărei burse ( de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social) de care pot 
beneficia elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Pojorâta, cu frecvență, să fie de 100 lei, iar pentru cei 
care au încheiat anul școlar cu media 10 ( zece) – suma bursei de merit să fie de 500 lei. 
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