
                                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea burselor școlare pentru elevii Seminarului Teologic „Veniamin 

Costachi”, Vânători-Neamț, pentru anul școlar 2019-2020 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarul comunei Vânători-Neamț și raportul de 
specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele înregistrate sub nr. 
579/07.02.2020; 

-Adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 

-Prevederile art. 9, alin. (7), art.12 alin.(2), alin.(3), alin.(5) art. 82 alin.(1),  și art. 
105, alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitare de stat cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura 
anului școlar 2019-2020; 

- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.7 lit. a), art. 139 alin. 1,  coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă conform fondurilor bugetare alocate în exercițiul bugetar 2020, 

acordarea sumei de 30.000 lei Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, Vânători-
Neamț, cu destinația burse școlare pentru elevi, aferente anului școlar 2019-2020. 

Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamț, prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. Secretarul general va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor şi 
persoanelor interesate. 

Nr.   11 
Din 20.02.2020 

Presedinte de sedintă: 
Consilier, Mihai VARTIC 

                                                                                                   Contrasemnează,                                                                                                       
                                                                                                   Secretar general, 
                                                                                                    Alina-Iuliana FLOŞ                                           
  Total consilieri locali :  15                                                                                                                             
   Prezenti :         
   Pentru  :              
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROIECT           ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea burselor școlare pentru elevii Seminarului Teologic „Veniamin 

Costachi”, Vânători-Neamț, pentru anul școlar 2019-2020 
 

 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarul comunei Vânători-Neamț și raportul de 
specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele înregistrate sub nr. 
579/07.02.2020; 

-Adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 

-Prevederile art. 9, alin. (7), art.12 alin.(2), alin.(3), alin.(5) art. 82 alin.(1),  și art. 
105, alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitare de stat cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura 
anului școlar 2019-2020; 

- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.7 lit. a), art. 139 alin. 1,  coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă conform fondurilor bugetare alocate în exercițiul bugetar 2020, 
acordarea sumei de 30.000 lei Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, Vânători-
Neamț, cu destinația burse școlare pentru elevi, aferente anului școlar 2019-2020. 

Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamț, prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. Secretarul general va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor şi 
persoanelor interesate. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 

                                                                                                         Avizat pt. legalitate, 
 Secretar general, 

 Alina-Iuliana FLOȘ 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  579  din 07.02.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea burselor școlare pentru elevii Seminarului 
Teologic „Veniamin Costachi”, Vânători-Neamț, pentru anul școlar 2019-2020 

 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

-Adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 

-Prevederile art. 9, alin. (7), art.12 alin.(2), alin.(3), alin.(5) art. 82 alin.(1),  și art. 105, 
alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitare de stat cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului 
școlar 2019-2020; 

-Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitare de stat cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

 
Propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț acordarea 

sumei de 30.000 lei din fondurile bugetare alocate în exercițiul bugetar 2020, Seminarului 
Teologic „Veniamin Costachi”, Vânători-Neamț, cu destinația burse școlare pentru elevi 
aferente anului școlar 2019-2020. 

 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr.  578  din 07.02.2020 
                                                                                                                                                                      
                            Aprob, 
                                                                                                                                        Primar, 
                                                                                                                         jr.  Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea burselor școlare pentru elevii Seminarului Teologic „Veniamin 

Costachi”, Vânători-Neamț, pentru anul școlar 2019-2020 
 

 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

Adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 

-Prevederile art. 9, alin. (7), art.12 alin.(2), alin.(3), alin.(5) art. 82 alin.(1),  și art. 105, 
alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitare de stat cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului 
școlar 2019-2020; 

-Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitare de stat cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
 

 
Propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț acordarea 

sumei de 30.000 lei din fondurile bugetare alocate în exercițiul bugetar 2020, Seminarului 
Teologic „Veniamin Costachi”, Vânători-Neamț, cu destinația burse școlare pentru elevi 
aferente anului școlar 2019-2020. 
 
 

Serviciul Financiar Contabil – Impozite și taxe, 
Inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 
 

 


