
                                                               

ROMÂNIA 

       JUDEŢUL VRANCEA 

          CONSILIUL LOCAL 

 AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 

 

HOTĂRÂRE 
    

Privind aprobarea acordării a două burse “ Maior Gh. Pastia” în domeniul 

artelor spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

Bursei “ Maior Gh. Pastia” 

 
            Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, 

    - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se 

propune aprobarea acordării a două burse “ Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor 

spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea Bursei “ Maior Gh. 

Pastia”, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 122609/12.12.2019, 

raportul de specialitate întocmit de Direcția relații interne și internaționale, înregistrat la nr. 

122620/12.12.2019; 

   - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget și administrație, amendamentul 

consilierilor locali; 

   - având în vedere cererea Ateneului Popular „Maior. Gh. Pastia” nr.1635/06.12.2019 și 

Procesul Verbal nr. 7/28.11.2019 al Consiliului de Administratie al Ateneului Popular 

„Maior. Gh. Pastia”; 

   - în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

   - în  baza  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin.(7) lit. d) și  în  temeiul  art. 139 alin. (1)  din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1. Se aprobă acordarea a două burse “ Maior Gh. Pastia”, către doi tineri focșăneni, 

pentru ca aceștia să obțină performanțe în domeniul artelor spectacolului. 

   Art.2. Cheltuielile aferente vor fi suportate din veniturile proprii ale Ateneului Popular 

„Maior. Gh. Pastia”, în condiţiile legii. 

   Art.3. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea Bursei “ Maior Gh. Pastia”, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.    

  Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul Administraţie publică locală, 

agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani, Primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea 

acesteia prin Direcția relații interne și internaționale.  

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Alexandru Nistoroiu                                               Contrasemnează, 

                                                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  

          FOCSANI                                                                             
Eduard Marian Corhană  

Municipiul Focşani, 27 februarie 2020 

Nr. 44 

 



 

 

 

    ROMÂNIA                                                                        Anexă la  Hotărârea 
  JUDEŢUL VRANCEA                                                                          Nr. 44  

MUNICIPIUL FOCȘANI                                                               din 27 februarie 2020                                                                                                      
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   
  

R e g u l a m e n t 

pentru acordarea 

Bursei ”Maior Gh. Pastia” 

 

 1. În concordanță cu principiile de promovare a valorilor autentice în rândul 

tinerei generații de interpreți/artiști în devenire, ținând cont de precizările făcute de 

însuși finanțatorul construirii Ateneului Popular din Focșani, Consiliul de 

Administratie din data de 28.11.2019 a hotărât ducerea la îndeplinire a celor stipulate 

în ACTUL DE DONAȚIE de către Maior Gheorghe Pastia, prin strângerea de fonduri 

pentru acordarea a două burse. 

 De asemenea, Consiliul Administrativ a hotărât ca fondurile rezultate din 

vânzarea biletelor la concertele și evenimentele Ateneului Popular ”Mr.Gh.Pastia” din 

fiecare an, vor fi direcționate exclusiv către doi tineri focșăneni, pentru ca aceștia să 

obțină performante în domeniul artelor spectacolului. 

2. Alocarea burselor are ca scop sprijinirea tinere   lor talente, interpreți de 

muzică instrumentală și vocală, elevi/studenți la actorie, sau dans. 

3. Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local, prin Ateneul Popular 

”Mr.Gh.Pastia” alocă un număr de două burse a câte 7200 de lei fiecare, pentru un an 

de studiu (adică nouă luni). Plata acestor burse va fi efectuată lunar, prin virament 

bancar. 

4. Bursa ”Maior Gh.Pastia” va fi acordată prin concurs de dosare, concurs 

organizat în fiecare an de studiu precedent acordării bursei, cu posibilitatea de 

reînnoirii o singură dată, după ce se urmeaza procedura de concurs. 

5. Concursul se desfășoară într-o singură etapă, prin depunerea dosarului de 

înscriere. Acesta va conține următoarele documente: 

- cerere cuprinzând date de identitate, date de contact) 

- copie a documentului de identificare personală (certificat de naștere, carte de 

identitate) 

- copie a Cărții de identitate a tutorelui, în cazul minorilor 

- acord de prelucrare a datelor GDPR, conform legislației în vigoare 

- Curriculum Vitae 

- scrisoare de recomandare a profesorului îndrumător 

- scrisoare de recomandare a unității de învățământ la care este înscris aplicantul. 



6. Dosarele se vor trimite prin Poștă la adresa Ateneului Popular ”Mr.Gh.Pastia”, 

Piața Unirii nr.3, Focșani, Vrancea, 620099, sau prezenta direct, la Secretariatul 

instituției, ori online la adresa de e-mail : ateneulpastia@yahoo.com. 

7. Punctarea dosarelor se face cu note de la 1 la 10. 

8. Lista finală a celor doi câștigători va fi afișată pe site-ul și pe pagina de 

facebook a Ateneului Popular ”Mr.Gh.Pastia” și ale Primăriei Municipiului Focșani.  

9. Juriul va cuprinde 3 membri, 1 membru din cadrul  Primăriei Municipiului 

Focșani desemnat prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani, 1 membru 

desemnat de Consiliul Administrativ al Ateneului Popular ”Mr.Gh.Pastia” , 1 membru 

desemnat de Consiliul Administrativ al Teatrului ”Mr.Gh.Pastia”. 

10. Deciziile juriului sunt incontestabile. 

11. Calendarul concursului pentru acordarea BURSEI ”MAIOR GH.PASTIA”, 

va fi același în fiecare an, după cum urmează: 

- 10.02 : Lansarea programului de burse 

- 11.02 – 25.04 : primirea dosarelor de înscriere 

- 26.04 : jurizarea și anunțarea câștigătorilor.  

12. Pentru anul 2020 Calendarul concursului pentru acordarea BURSEI 

”MAIOR GH.PASTIA”, va fi următorul: 

- 01.03 : Lansarea programului de burse 

- 02.03 – 25.04 : primirea dosarelor de înscriere 

- 26.04 : jurizarea și anunțarea câștigătorilor. 

13. Câștigătorii BURSEI ”MAIOR GH.PASTIA” vor participa timp de un an la 

cel puțin două evenimente organizate de  Ateneul Popular ”Mr.Gh.Pastia”. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Alexandru Nistoroiu   

                                                                                          

Contrasemnează,            

          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI   

  Eduard Marian Corhană 

                                                                                    

 

 

      


