
	

HOTARAREA NR.19 
privind aprobarea burselor scolare pentru elevii de la cursurile cu 

frecventa din unitatile de invatamant preunuversitar de stat pentru anul 
scolar2021-2022 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 

 
 

 Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ordinara; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau 
inregistrat sub numarul 1932/13.04.2021 
-raportul compartimentului de specialitate nr.1933/13.04.2021 
-avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 
1934/13.04.2021. 
-prevederile H.G. nr.1064/2020 privind stabilirea cuantumului minim al burselor 
ce pot fi aprobate in anul scolar 2020-2021 elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat cu frecventa. 
-adresa nr.3791/29.03.2021 a Institutiei Prefectului – judetul Buzau referitoare 
la acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat. 
-prevederile art.82 alin.(1) si (2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, 
actualizata 
-prevederile art.1 din Anexa la OMECTS nr.5576/2011 privind aplicarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
-adresa Scolii Gimnaziale Movila Banului cu clasele I-VIII referitoare la elevii care 
beneficiaza de bursele de merit, de studii si burse sociale, inregistrata sub 
numarul 532/21.04.2021 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  și 
art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba acordarea burselor pentru elevii de la cursurile cu frecventa din 
invatamantul preuniversitar in perioada 2021-2022, repartizat pe categorii de 
burse, in numar de: 
1.Burse de performanta – 0 
2.Burse de merit – 30 
3.Burse de studiu – 25 



4.Burse de ajutor social – 50 
Art.2 Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din unitatile de 
invatamant de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru perioada 
2021-2022, astfel: 
1.Burse de performanta – 10.000 lei 
2.Burse de merit – 150 lei 
3.Burse de studiu – 120 lei 
4.Burse de ajutor social – 100 lei 
Art.3 Numarul de burse prevazute la art.1 se va stabili de catre unitatile de 
invatamant pe fiecare categorie de burse si vor fi comunicate Consiliului Local 
Movila Banului pentru alocarea sumelor necesare in bugetul anului 2021. 
Art.4 Criteriile specific de acordare a burselor se stabilesc in consiliul de 
administratie al unitatilor de invatamant in limita fondurilor stabilite prin bugetul 
local. 
Art.5 Raspunderea pentru incadrarea in criteriile generale si specific de acordare 
a burselor, revine fiecarul ordonator teriar de credite. 
Art.6 Primarul comunei Movila Banului, prin intermediul compartimentului 
financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice precum si ordonatorii tertiari 
de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.7 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica prezenta 
hotarare persoanelor si institutiilor interesate si va publica prezenta pe site-ul 
primariei www.comunamovilabanului.ro 
 
 
Movila Banului, 23.04.2021 
Nr.19 
 
Presedinte de sedinta, 
Gheorghe Alina Florentina 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în ședința  
ordinară  din data de 23.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 
voturi ”împotrivă”, din numărul total de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 

 
 
 


