
 
 

 
R O M A N I A 

J U D E T U L   B R A I L A 
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H O T A R A R E A  NR.64 

Din 18 Octombrie  2022 

 

 

Privind: Aprobarea numarului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecventa din cadrul Scolii Gimnaziale Romanu finantată din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 

şcolar 2022-2023.     

 

La initiativa Primarului comunei Romanu;                                                                                                                              

-Vazand referatul de aprobare al initiatorului;  

-Văzănd Referatul compartimentului de specialitate al primarului;                                                                                                  

-Adresa nr.2470/11.10.2022 a Scolii Gimnaziale Romanu ;   

-Avizele comisiilor de specialitate;                                                                                                                                                                                                                     

-In baza prevederilor HG.nr.1.138/14.09.2021 privind stabilirea cuantumului minim al burselor (aprobat 

şi asigurat din bugetul de stat,cuantum care poate fi majorat de autoritatile locale din bugetele proprii;                                                                                                                                                        

In conformitate cu art.129 alin.1 si 2,lit.a,d,alin.4,lita,e,alin.7,lit.a,f. din OUG.nr.57/5.07.2019                               

In temeiul art. 139 alin.1 şi 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ .  

 

 

                                                                  H OTĂRĂŞTE:    

 

  

          Art.1 Se aproba la un numar de 23 pentru bursa de ajutor social,1 elev bursa de studiu şi 8 elevi 

bursa de merit  la Scoala gimnazială Romanu,exemplificăndu-se astfel: 

- 7 elevi orfani 

- 8 elevi fără părinte 

- 8 elevi cu venitul părinţilor cel mai mic.   

         Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Romanu, prin 

Compartimentul contabilitate     

          Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului-judeţul 

Brăila,Scolii Gimnaziale Romanu şi tuturor persoanelor interesate    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                Preşedinte de şedinţă,                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

           Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                               Secretar general 

                                                                                           Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E    

Din 17 Octombrie  2022 

 

 

Privind: Aprobarea numarului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecventa din cadrul Scolii Gimnaziale Romanu finantată din bugetul local al comunei Romanu, pe anul 

şcolar 2022-2023.     

 

La initiativa Primarului comunei Romanu;                                                                                                                              

-Vazand referatul de aprobare al initiatorului;  

-Văzănd Referatul compartimentului de specialitate al primarului;                                                                                                  

-Adresa nr.2470/11.10.2022 a Scolii Gimnaziale Romanu ;   

-In baza prevederilor HG.nr.1.138/14.09.2021 privind stabilirea cuantumului minim al burselor (aprobat 

şi asigurat din bugetul de stat,cuantum care poate fi majorat de autoritatile locale din bugetele proprii;                                                                                                                                                        

In conformitate cu art.129 alin.1 si 2,lit.a,d,alin.4,lita,e,alin.7,lit.a,f. din OUG.nr.57/5.07.2019                               

In temeiul art. 139 alin.1 şi 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ .  

                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                  H OTĂRĂŞTE:    

 

  

          Art.1 Se aproba la un numar de 23 pentru bursa de ajutor social,1 elev bursa de studiu şi 8 elevi 

bursa de merit  la Scoala gimnazială Romanu,exemplificăndu-se astfel: 

- 7 elevi orfani 

- 8 elevi fără părinte 

- 8 elevi cu venitul părinţilor cel mai mic.   

         Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Romanu, prin 

Compartimentul contabilitate     

          Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului-judeţul 

Brăila,Scolii Gimnaziale Romanu şi tuturor persoanelor interesate    
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