
 
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  nr. 10 
 

privind   aprobarea  numarului de burse  scolare pentru elevii din institutiile 

de invatamant  preuniversitar de pe raza comunei Podgoria, judetul Buzau, pentru 
anul scolar 2021-2022, semestrul II  
 

Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta ORDINARA 
-     pe luna FEBRUARIE 2022; 

 
Având în vedere  : 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
1015/22.02.2022 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. 1016/22.02.2022 
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 consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare  
economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat  al 
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului , servicii si comert, 

inregistrat sub nr…/….; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub 
nr……/….; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat 

sub nr……/..; 
Tinand cont de : 

• adresa nr.  376/21.02.2022  a Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Podgoria; 

• prevederile  art 82 alin.(1),alin. (2) si art. 105 alin.(2) lit d)  din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 



• prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5870/2021 privind privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat; 

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

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 În temeiul 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 numărul de burse acordate  elevilor ce urmeaza cursurile 

cu frecvență în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Podgoria,  burse aferente anului școlar 2021 – 2022, semestrul II ,  dupa cum 
urmeaza: 

  Institutia de invatamant:  

   Scoala Gimnaziala Podgoria (precum si unitatile de invatamant arondate acesteia) 
➢ 16(saisprezece) burse de merit 
➢ 27( douazecisisapte ) burse de studiu 

➢ 48(patruzecisiopt) burse sociale 
  

Total- 91 
 

Art. 2. (1).Se aproba cuantumul burselor mentionate la art. 1, astfel: 

-bursa de merit – 200 lei/luna 
-bursa de studiu -100 lei/luna 
-bursa sociala -200 lei  /luna 

      (2). Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii 

nr.1/2011 și ale Ordinului nr. 5870/2021 . 

  Art.3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare.  

      Art.4. 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. 10 din 21.02.2022 

 

 
 

 



 
ROMANIA 

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

Telefon: 0238 574 923;  Fax: 0238 574 953 
 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
 

NR.1015/22.02.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

   

privind   aprobarea  numarului de burse  scolare pentru elevii din institutiile 
de invatamant  preuniversitar de pe raza comunei Podgoria, judetul Buzau, anul 
scolar 2021-2022, semestrul II 

 

 

Acordarea  burselor reprezinta o forma de sprijin material, vizand atat protectia  
sociala cat si stimularea  elevilor  care obtin  rezultate  foarte bune la invatatura si 
disciplina. 
Tinand cont de : 

• adresa nr.  376/21.02.2022  a Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Podgoria; 

• prevederile  art 82 alin.(1),alin. (2) si art. 105 alin.(2) lit d)  din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5870/2021 privind privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat; 

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

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar  de pe raza comunei 

Podgoria, judetul Buzau, anul scolar 2021-2022, semestrul II, cuantumul burselor 

școlare   va fi urmatorul : 
➢ bursă de merit 200 lei/lună 

➢ bursă de studiu 200 lei/lună 
➢ bursă sociala 200 lei/lună 

     Numărul  burselor  scolare  este :  
➢ 16(saisprezece) burse de merit 
➢ 27( douazecisisapte ) burse de studiu 

➢ 48(patruzecisiopt) burse sociale 
 

Avand in vederele aspectele mentionat anterior, supun dezbaterii  si aprobarii 
Consiliului local Podgoria proiectul de hotarare privind   aprobarea  numarului de burse  
scolare pentru elevii din institutiile de invatamant  preuniversitar de pe raza comunei 
Podgoria, judetul Buzau ,anul scolar 2021-2022, semestrul II. 

 

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.1016/22.02.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare  privind   aprobarea  numarului de burse  scolare 
pentru elevii din institutiile de invatamant  preuniversitar de pe raza comunei 
Podgoria, judetul Buzau ,anul scolar 2021-2022, semestrul II 

 

 

 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. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, elevii ce urmeaza  cursurile cu 

frecventa din invatamantul preuniversitar  beneficiaza lunar de  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.  376/21.02.2022  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,semestrul II,  va fi urmatorul : 
➢ bursă de merit 200 lei/lună 
➢ bursă de studiu 100 lei/lună 

➢ bursă sociala 200 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: 
➢ 16(saisprezece) burse de merit 

➢ 27( douazecisisapte) burse de studiu 
➢ 48(patruzeciziopt) burse sociale. 

 

Referent,  
Enache Veronica  

                          


