
        
      
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 12 decembrie 2019 

 

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

artelor spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

Bursei “ Maior Gh. Pastia” 

 

   Având în vedere cererea Ateneului Popular „Maior. Gh. Pastia” nr.1635/06.12.2019;  

   - având în vedere Procesul Verbal nr. 7/28.11.2019 al Consiliului de Administratie al 

Ateneului Popular „Maior. Gh. Pastia”;   

    - în  baza  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin.(7) lit. d) și  în  temeiul  art. 136 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

PROPUN: 

 

 Art.1. Aprobarea acordării 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. Aprobarea Regulamentului pentru acordarea Bursei “ Maior Gh. Pastia”, 

conform anexei care face parte integrantă din  prezentul Proiect de Hotărâre. 

Art.4. Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către Primarul 

Municipiului Focşani, prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Direcția 

relații interne și internaționale și Direcţia economică. 

 

          INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

                                  Primar,                                                                     

                         Cristi Valentin Misăilă                              

                                                                                                      Avizat, 

                                                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  

                                                                                                      FOCŞANI 

                                                                                        Corhană Eduard Marian 

 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcția relații interne și internaționale în vederea analizării și întocmirii rapoartului de 

specialitate cu termen de depunere a acestora la data de 12.12.2019;  

- Comisia pentru buget și administrație, cu termen la data de 27.02.2020. 

                

           PRIMAR,                                                     Secretarul general al municipiului Focșani 

       Cristi Valentin Misăilă                                                      Eduard Marian Corhană 
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 ROMÂNIA                                                              Anexă la Proiectul de  Hotărâre  
  JUDEŢUL VRANCEA                                                                  din 12 decembrie 2019 

MUNICIPIUL FOCȘANI                                                                                                                                                                    
 PRIMAR 

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

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

 

 

            INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

                                  Primar,                                          

                      Cristi Valentin Misăilă    

 

 

                             Avizat 

                                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 

                                                                                 Corhană Eduard Marian 

                                                                                                      

 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                                             

        JUDEŢUL VRANCEA                                                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI                                                  

      CABINET PRIMAR 

       Nr.122609/12.12.2019 

 

Referat de aprobare 

 

a Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acordării a două burse 

 “ Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor spectacolului, respectiv aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea Bursei “ Maior Gh. Pastia” 

 

 

Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” prin adresa nr.1635/06.12.2019 își exprimă 

dorința și disponibilitatea de a finanța două burse dedicate tinerilor focșăneni cu 

rezultate excepționale în domeniul artelor spectacolului, din fondurile rezultate din 

vânzarea biletelor la concertele și evenimentele instituției, respectiv aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea Bursei “ Maior Gh. Pastia”. 

 Bursa „ Maior Gh. Pastia” va fi înființată pentru a respecta testamentul 

maiorului filantrop Gheorghe Pastia (1848-1929), ctitorul Teatrului Municipal și al 

Ateneului Popular din Focșani.  

În actul de donație al Ateneului Popular, maiorul Pastia solicită înființarea a două 

burse pentru „perfecționarea a doi elevi sau eleve a Conservatoarelor din țară, talentați 

și devotați artei teatrale, de preferință din cei proveniți din Focșani și județul Putna”. 

 Misiunea noastra vine ca un gest firesc prin care dorim să sprijinim tinerii, copiii 

si adultii din domeniul artelor si științelor umaniste, abordate într-o maniera interactivă. 

Pentru a sustine educatia alternativă a tinerilor este important să motivăm din punct de 

vedere financiar tinerii talentați din municipiul Focșani. Acești bursierii „Maior Gh. 

Pastia " vor participa activ la organizarea diferitelor evenimente culturale din municipiu. 

 Bursa „Maior Gh. Pastia " este un omagiu adus ilustrului fondator și mai ales 

respectarea dorinței sale personale, care din păcate nu a fost NICIODATĂ îndeplinită, 

deși a fost exprimată clar în Actul de Donație al Ateneului și Teatrului Municipal 

„Maior Gheorghe Pastia” Focșani 

În baza celor menționate mai sus, susțin necesitatea inițierii, supunerii dezbaterii 

și adoptării acestui proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Focșani. 
 

 

PRIMAR 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

RAPORT 

 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acordării a două burse 

 “ Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor spectacolului, respectiv aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea Bursei “ Maior Gh. Pastia” 

 

Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” prin adresa nr.1635/06.12.2019 își exprimă 

dorința și disponibilitatea de a finanța două burse dedicate tinerilor focșăneni cu 

rezultate excepționale în domeniul artelor spectacolului, din fondurile rezultate din 

vânzarea biletelor la concertele și evenimentele instituției, respectiv aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea Bursei “ Maior Gh. Pastia”. 

 Bursa „ Maior Gh. Pastia” va fi înființată pentru a respecta testamentul 

maiorului filantrop Gheorghe Pastia (1848-1929), ctitorul Teatrului Municipal și al 

Ateneului Popular din Focșani.  

În actul de donație al Ateneului Popular, maiorul Pastia solicită înființarea a două 

burse pentru „perfecționarea a doi elevi sau eleve a Conservatoarelor din țară, talentați 

și devotați artei teatrale, de preferință din cei proveniți din Focșani și județul Putna”. 

 Misiunea noastră vine ca un gest firesc prin care dorim să sprijinim tinerii, copiii 

și adulții din domeniul artelor și științelor umaniste, abordate într-o manieră interactivă. 

Pentru a susține educația alternativă a tinerilor este important să motivăm din punct de 

vedere financiar tinerii talentați din municipiul Focșani. Acești bursierii „Maior Gh. 

Pastia " vor participa activ la organizarea diferitelor evenimente culturale din municipiu. 

 Bursa „Maior Gh. Pastia " este un omagiu adus ilustrului fondator și respectarea 

dorinței sale personale exprimată clar în Actul de Donație al Ateneului și Teatrului 

Municipal Maior Gheorghe Pastia Focșani. 

  

 

       Direcția relații interne și internaționale 

Director Executiv, 

                 Dan Grigoraș 

 

Inspector, Beatrice Răcoşanu                                                                     

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

       Direcția relații interne și internaționale 

       Compartiment presă, relații externe, 

       evenimente culturale și sportive 
          Nr.122620/12.12.2019 

                
Se aprobă, 

 

   PRIMAR 

              Cristi Valentin Misăilă 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


