
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR. 17 

Privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor 
acorda elevilor din unitățile de învățământ din comuna Podgoria pentru 

anul școlar   2020-2021 

 
 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ORDINARA    pe luna aprilie 2021; 

 

        Avand in vedere:  
 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 
lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de 
initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu 

referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce 
ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., 
intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 

din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii 
functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea 
atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 

documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 
semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, 

din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor 
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate 

a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………; 

  adresa nr.  198/16.04.2021  a Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII 

Podgoria ; 

• prevederile  art 82 alin. (2) si art. 105 alin.(2) lit d)  din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile H.G. nr.1064/2020 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 2020-2021,publicata in Monitorul Oficial nr. 1195/ 8.12.2020; 

• art. 5 alin.(1) lit. j) din Legea  bugetului de Stat  pe anul 2021, nr. 

15/2021 publicata in Monitorul Oficial  nr. 236/9.03.2021; 

• prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, publicat in Monitorul Oficial nr. 768/1.11.2011 ; 

• prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.d şi alin.7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ ; 

 

 În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.d şi alin.7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ art. 133 alin.(1), art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi 

art. 197 alin1, alin.2, alin.4 şi alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ; 

 

H O T A R A Ș T E : 

 Art.1. Se aprobă cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din 

unitățile de învățământ din comuna Podgoria in anul școlar   2020-2021, astfel: 

- bursă de merit 300 lei/lună 

- bursă de studiu 200 lei/lună 
- bursă sociala 100 lei/lună 

     Art.2. Se aprobă numărul și repartizarea burselor pe fiecare tip de 

beneficiari, cu încadrarea în limita sumei aprobată în buget cu această 
destinație astfel: 

- 17(saptesprezece) burse de merit 

- 10( zece ) burse de studiu 
- 60(saizeci) burse sociale 

 

     Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII 
Podgoria, precum si Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

   Iniţiator,  
   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  
 

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina  

 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 17 din 1.04.2021 



 

 

 
 

ROMANIA 
COMUNA PODGORIA 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

 
PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
Nr. 1525/16.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare  privind aprobarea cuantumului și numărului 
burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din 

comuna Podgoria pentru anul școlar   2020-2021 

 
In contextul elaborarii  bugetelor locale pe anul 2021 si pentru 

respectarea dreptului elevilor  la cele patru tipuri de burse scolare (  
performanta, merit, studiu si ajutor social), consacrat  de art. 32 alin.(4)  din 
Constitutie si reglementat de art. 82  din Legea  educatiei  nationale nr. 

1/2011 ; 
        Conform art. 5 alin. (1), lit. j) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 
15/2021, publicată în M.Of. nr. 236 din 9 martie 2021, prin anexa 5 a acestuia 

au fost alocate, defalcat pe comune, oraşe, municipii şi sectoare, sume   pentru 
plata burselor şcolare la cuantumul minim de 100 lei/lună. Aceşti bani au fost 

alocati către U.A.T.-uri prin intermediul direcţiilor generale judeţene ale 
finanţelor publice. 
         Conform Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020, publicată în M.Of. nr. 

1195 din 8 decembrie 2020, cuantumul tuturor celor patru tipuri burse şcolare 
aprobate prin hotărâre de consiliu local trebuie să fie de minimum 100 de 

lei/lună. Autoritatea publică locală poate acorda burse şcolare în cuantum mai 
mare de 100 de lei/lună prin contribuţie proprie, din bugetul local, la fondul de 
burse (conform art. 105 alin. (2), lît d} din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011). 
Tinand cont de adresa nr.  198/16.04.2021  a Scolii Gimnaziale cu 

clasele I-VIII Podgoria , cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din 

unitățile de învățământ din comuna Podgoria in anul școlar   2020-2021, va fi 

urmatorul : 

 bursă de merit 300 lei/lună 
 bursă de studiu 200 lei/lună 
 bursă sociala 100 lei/lună 

     Numărul și repartizarea burselor pe fiecare tip de beneficiari, cu încadrarea 
în limita sumei aprobată în buget cu această destinație, se va face  astfel: 

 17(saptesprezece) burse de merit 
 10( zece ) burse de studiu 
 60(saizeci) burse sociale 

 



 

Avand in vederele aspectele mentionat anterior, supun dezbaterii  si 
aprobarii Consiliului local Podgoria proiectul de hotarare privind aprobarea 
cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din 

unitățile de învățământ din comuna Podgoria pentru anul școlar   2020-2021. 

 
 

 
Primar, 

 
Chiru Marius Viorel 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

 
COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA  

 

 

APROB,  
PRIMAR,  

                                                                            
                                                                             Chiru Marius - Viorel 
  
Nr.1526/16.04.2021 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare  privind aprobarea cuantumului și numărului 

burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din 
comuna Podgoria pentru anul școlar   2020-2021 

 

 

 In conformitate cu prevederile  art 82 alin. (2) si art. 105 alin.(2) lit d)  din 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, publicat in Monitorul Oficial nr. 768/1.11.2011, elevii 

de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar  beneficiaza lunar 

de  burse de performanta,  burse de merit, burse de studiu si de burse de 

ajutor social  al caror cuantum si numar – acordat  din sumele defalcate  din 

unele venituri ale  bugetului de stat- se stabilesc prin hotarare a consiliului 

local. 

  Avand in vedere  adresa nr.  198/16.04.2021  a Scolii Gimnaziale 

cu clasele I-VIII Podgoria, sustin  adoptarea proiectului de hotarare privind 
aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor 
din unitățile de învățământ din comuna Podgoria pentru anul școlar   2020-

2021, dupa cum urmeaza: 

 cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de 

învățământ din comuna Podgoria in anul școlar   2020-2021, va fi 

urmatorul : 

 bursă de merit 300 lei/lună 
 bursă de studiu 200 lei/lună 
 bursă sociala 100 lei/lună 



 

 numărul și repartizarea burselor pe fiecare tip de beneficiari, cu 
încadrarea în limita sumei aprobată în buget cu această destinație, se 

va face  astfel: 
 17(saptesprezece) burse de merit 
 10( zece ) burse de studiu 

 60(saizeci) burse sociale. 
 
 

Referent,  
 

Enache Veronica 
 

 


