
                  
 

 

 
 

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 I al anului 

școlar 2021-2022 
 

 

      Consiliul Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, 
      Având în vedere: 

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

inregistrat sub nr.6519/18.11.2021;      
     - proiectul de hotărâre nr.36/149/18.11.2021 privind aprobarea  

cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din Școala 

Gimnazială Gherăseni pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022;  
      - raportul compartimentului economic, înregistrat la nr.6520/18.11.2021, 

aprobat de primarul comunei; 

      - raportul de avizare nr.6616/25.11.2021 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.6622/25.11.2021 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.6627/25.11.2021 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. 1669/08.11.2021 a Școlii Gimnaziale Gherăseni înregistrată la 
Primaria Gherăseni sub. nr. 6298/08.11.2021 privind numărul și tipul de 

burse ce urmeaza a fi acordate pentru anul școlar 2021-2022,    

     - H.C.L. nr. 13/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Gherăseni, județul Buzău pe anul 2021; 
     - prevederile art.82, alin.(1), alin.(2), art. 105, alin. (2), lit. d din Legea 

educatiei nationale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

      - prevederile articolului unic alin.(1) al 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 
2021-2022, 

     - prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5576/2011 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, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 



 
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 I al anului școlar 2021-

2022, după cum urmează : 

            - 100 lei/elev/lună pentru bursa de merit pentru elevii: cu rezultate 
deosebite la învățătură, cu media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la 

purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, 

conform prevederilor art.8 din Anexa la Ordinul nr.5576/2011, cu modificarile 
și completările ulterioare, 

            -  100 lei/elev/lună pentru bursa de studiu care se acorda elevilor care 

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

luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan 
condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul 

anterior celui în care se acordă bursa, conform  prevederilor art.9 din Anexa la 

Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
            - 100 lei/elev/lună pentru bursa de ajutor social care se încadrează în 

prevederile art.13 din Anexa la Ordinul nr.5576/2011 cu modificările și 

completările ulterioare. 
     Art.2. Se aproba acordarea unui numar de burse pentru elevii din Școala 

Gimnazială Gherăseni, astfel: 

1) 40 burse de merit conform art.8 din OMEC nr. 5576/2011, 

2) 1 bursa de studiu conform art.9 din OMEC nr.5576/2011, 

3) 26 burse de ajutor social conform art. 13 din OMEC nr.5576/2011. 

 Art.3 Finantarea cheltuielilor prevazute de prezenta hotarare 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, Școlii Gimnaziale Gherăseni, 
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, 
Mihalcea Ionuț-Marius 
 

 
                                                       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 25 noiembrie 2021, 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, 25 noiembrie 2021 

Nr.36                                   

 


