
ROMȂNIA 

JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA 

            

HOTĂRȂRE 
privind  

aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul II  

din anul scolar 2020-2021 

 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA,JUDETUL NEAMT 

        Intrunit in sedinta ordinara la data de 26 MARTIE 2021  
 

- Luand in dezbatere in proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Agapia   

privind acordarea burselor scolare la Liceul Teologic Ortodox„Cuvioasa Parascheva” Agapia, 

judetul Neamt si stabilirea cuantumului acestora pentru semestrul II anul scolar 2020-2021 

-  Examinand cererea nr.1021/15.03.2021 emisa de Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa 

Parascheva” din comuna Agapia, judetul Neamt si raportul de specialitate al serviciului 

financiar contabilitate, achizitii publice si probleme de gospodarire comunala  la proiectul de 

hotarare la proiectul de hotarare 

- Vazand referatul de aprobare la proiectul de hotarare si avizul de legalitate 

- În baza prevederilor  Ordinului M.E.CT.S. nr.  5576/2011 privind aprobarea  

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat, in 

forma actualizata si a Ord. M.E.N. cu nr.3016 /2019 

-  În baza H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de  

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. „d”, alin. 7, lit.a, şi  ale art. 154, alin. (6), ale 

art.155, alin.(7), precum şi ale art.196, alin.1, lit.„a”, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aproba cuantumul burselor scolare pentru semestrul II din anul scolar 

2020-2021 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt, in conformitate cu Anexa 1 la 

prezenta hotarare. 

         Art.2: Se aproba repartizarea numarului de burse scolare, conform Anexei 2 la 

prezenta hotarare. 

         Art.3 Cu ducerera la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Agapia prin Serviciul financiar-contabilitate si directorul unitatii de invatamant 

preuniversitar din comuna Agapia, judetul Neamt. 

 Art.4 Secretarul general al comunei Agapia va asigura comunicarea prezentei 

hotarari autoritatilor si institutiilor publice interesate. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

  CONSILIER LOCAL                                                                   Secretar general al comunei, 

 GHERASIM NECULAI                                                                       ILIOI ELENA-DOINA 

 

 

   NR. 30 / 26  MARTIE 2021                                       

 

 
 



 

 

ROMÂNIA                                                                          ANEXA 1  LA HCL NR. 30 /26.03.2021 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA 

 

 

 

 

CUANTUMUL BURSELOR SCOLARE 

SEMESTRUL II  DIN ANUL SCOLAR  2020-2021 

 

 

Tip bursa  Cuantum aprobat  in lei/luna/elev 

  

BURSA DE STUDIU 120 

BURSA SOCIALA 100 

BURSA DE MERIT 150 

 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA                                                                                ANEXA 2  LA HCL NR.30/26.03.2021 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA 

 

 

 

 REPARTIZAREA BURSELOR ŞCOLARE 

IN SEMESTRUL II DIN ANUL SCOLAR 2020-2021 

 

 

 

INSTITUTIA DE 

INVATAMANT  

nr. burse 

merit 

nr. burse  

de studiu 

nr. burse 

sociale 

Liceul Teologic 

Ortodox Cuvioasa 

Parascheva 

 

5 

 

1 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMȂNIA 

JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA 

  

PROIECT            

HOTĂRȂRE 
privind  

aprobarea cuantumului burselor scolare pentru semestrul II  

din anul scolar 2020-2021 

 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA,JUDETUL NEAMT 

        Intrunit in sedinta ordinara la data de 26 MARTIE 2021  

 

- Luand in dezbatere in proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Agapia   

privind acordarea burselor scolare la Liceul Teologic Ortodox„Cuvioasa Parascheva” 

Agapia, judetul Neamt si stabilirea cuantumului acestora pentru semestrul II din 

 anul scolar 2020-2021 

-  Examinand cererea nr.1021/15.03.2021 emisa de Liceul Teologic Ortodox 

„Cuvioasa Parascheva” din comuna Agapia, judetul Neamt si raportul de specialitate al 

serviciului financiar contabilitate, achizitii publice si probleme de gospodarire 

comunala  la proiectul de hotarare la proiectul de hotarare 

- Vazand referatul de aprobare la proiectul de hotarare si avizul de legalitate 

- În baza prevederilor  Ordinului M.E.CT.S. nr.  5576/2011 privind aprobarea  

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de 

stat, in forma actualizata si a Ord. M.E.N. cu nr.3016 /2019 

-  În baza H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de  

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. „d”, alin. 7, lit.a, şi  ale art. 154, alin. (6), 

ale art.155, alin.(7), precum şi ale art.196, alin.1, lit.„a”, din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aproba cuantumul burselor scolare pentru semestrul II din anul scolar 

2020-2021 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt, in conformitate cu Anexa 1 la 

prezenta hotarare. 

         Art.2: Se aproba repartizarea numarului de burse scolare, conform Anexei 2 la 

prezenta hotarare. 

         Art.3 Cu ducerera la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Agapia prin Serviciul financiar-contabilitate si directorul unitatii de invatamant 

preuniversitar din comuna Agapia, judetul Neamt. 

 Art.4 Secretarul general al comunei Agapia va asigura comunicarea prezentei 

hotarari autoritatilor si institutiilor publice interesate. 
INITIATOR,  

PRIMAR, 

NASTASA NECULAI 

                                                                                             Avizat pentru legalitate, 

                                                                                            secretar  general comuna Agapia 

                                                                                            ILIOI ELENA-DOINA 
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JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA 
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ROMÂNIA                                                                                ANEXA 2  LA HCL NR.30/26.03.2021 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA 

 

 

 

 REPARTIZAREA BURSELOR ŞCOLARE 

IN SEMESTRUL II DIN ANUL SCOLAR 2020-2021 

 

 

 

INSTITUTIA DE 

INVATAMANT  

nr. burse 

merit 

nr. burse  

de studiu 

nr. burse 

sociale 

Liceul Teologic 

Ortodox Cuvioasa 

Parascheva 
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1 
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