
                               

 

 

 
 

 

                               
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
  

                                

HOTĂRÂRE                                                                                                                

privind aprobarea  cuantumului și numărului de burse care se acordă 
elevilor din Școala Gimnazială Gherăseni pentru semestrul II al anului 

școlar 2021-2022 

 
 

 

      Consiliul local al comunei Gherăseni, 
      Având în vedere: 

      - referatul de aprobare al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, 

înregistrat sub nr.1851/21.03.2022;      
      - proiectul de hotărâre nr.14/149/22.03.2022 privind aprobarea  

cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din Școala 

Gimnazială Gherăseni pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022;                     
      - raportul compartimentului economic, înregistrat la nr.1852/21.03.2022, 

aprobat de primarul comunei; 

     - raportul de avizare nr.2075/29.03.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.2069/29.03.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul 
Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.2082/29.03.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

      - adresa nr.357/11.03.2022 a Școlii Gimnaziale Gherăseni înregistrată la 
Primăria Gherăseni sub. nr. 1613/11.03.2022 privind numărul si tipul de 

burse ce urmeaza a fi acordate pentru semestrul II anul 2021-2022;    

     - H.C.L. nr. 9/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Gherăseni, județul Buzău, pe anul 2022; 
     - prevederile art.82, alin.(1), alin.(2), art. 105, alin. (2), lit. d din Legea 

educației naționale, nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

 
 



 

     - prevederile articolului unic alin. (2) ale Hotărârii Guvernului nr. 

1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanta, de merit,  de studiu si de ajutor social pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa,  care se acorda in anul scolar 

2021-202; 

     - prevederile Ordinului Ministerul Educației nr.5870/2021 privind 
aprobarea criteriilor generale de  acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat,cu modificările și completările ulterioare, 

       În temeiul art.139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1. Se aprobă acordarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii 

din Școala Gimnazială Gherăseni pentru semestrul II al anului școlar 2021-

2022, dupa cum urmează: 
- 200 lei/elev/luna pentru bursa de merit se acordă elevilor care au rezultate 

deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile 

următoare: 

      a) în anul școlar anterior au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au 

acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V a și a 

clasei a IX a, 
     b)  au obținut media semestrială de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 

10 absențe nemotivate in primul semestru al anului școlar, pentru elevii din 

clasa a V a, 
     d) au obținut  locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare 

naționale organizate de ME, 

     e) au obținut  locurile I, II sau III la etapele județene ale 
competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu 

caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME conform  

prevederilor art.8 din Anexa la Ordinul nr. 5870/2021, cu modificările 

ulterioare. 
-  150 lei/elev/luna pentru bursa de studiu  care se acordă elevilor care provin 

din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni 

anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care 
îndeplinesc cumulativ următoarele  condiții :  

      a) au obținut media generală de cel puțin  7,50 si au acumulat cel mult 10 

absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a Va și a 
clasei a IX a,  

      b) au obținut media generală de cel puțin  7,50 si au acumulat cel mult 10 

absențe nemotivate in primul semestru al anului  scolar, pentru elevii din  clasa 
a Va, conform  prevederilor art.10 din Anexa la Ordinul nr. 5870/2021, cu 

modificările ulterioare. 

- 200 lei/elev/luna pentru bursa de ajutor social care se acorda elevilor care 

se încadrează în prevederile art.12, art 13 si art.14 din Anexa la Ordinul nr. 
5870/2021, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 
 



 

 
     Art.2. Se aprobă acordarea unui număr de burse pentru elevii din Școala 

Gimnazială Gherăseni, astfel: 

      -34 burse de merit conform art.8 si art. 9 din OMEC nr. 5870/2021, 

      -13 bursa de studiu conform art.10 si art. 11 din OMEC nr.5870/2021, 

      -50 burse de ajutor social conform art.12,13,14 din OMEC nr.5870/2021. 

 

 Art.3 Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din  

bugetul de stat, din sume defalcate din TVA. 

 

      Art.4 Secretarul general al comunei Gherăseni va comunică Primarului 

comunei, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor si instituţiilor 

publice, persoanelor interesate şi va aduce la cunoştinţă publică,  în condiţiile 
şi termenele prevăzute de lege, prezenta hotărâre.   

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

Păun Vasile 
 

 

 

 
                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în 
şedinţa ordinară din data de 29 martie  2022, cu respectarea prevederilor art.139 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, - vot 

împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 
 

Gherăseni, 29 martie 2022 

Nr.14                          
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