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                                                                         Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de 

 performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii 
din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se 

acordă în anul școlar 2020 - 2021 
 

 
      Consiliul Local al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă <<ordinară>>  din data de 16 aprilie 2021, legal constituită; 

        În temeiul prevederilor: 
§ Referatul de aprobare al Primarului Comunei Bozioru înregistrat la 

nr.1045/12.04.2021 ; 
§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1046/ 

12.04.2021; 
§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate la 

nr.1098/1090/1091/12.04.2021; 
§ Prevederile art. 9 alin. (7), art. 82 și art. 105 alin. (1) lit. ”d” din Legea 

nr. 1/ 2011 a educației naționale; 
§ Ordinul ministrului educației naționale nr. 5576/ 2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat prin Ordinul 
5085/ 2019; 

§ Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1064/ 2020 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studio și de 
ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 
frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 2021; 

§ Prevederile art. 5, alin. (1), lit. j, alin. (3), lit. j, și alin. (5) din Legea 
nr. 15/ 08.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

§ Adresa Școlii Gimnaziale comuna Bozioru nr.231/08.04.2021, 
înregistrată la Primăria comunei Bozioru cu nr.1002/08.04.2021; 

§ Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău nr. 
29644/31.03.2021; 
                În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”d” , alin (7) lit. ”a”, art. 
139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ: 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.l. - Se aprobă numărul de burse și cuantumul burselor pentru anul 
școlar 2020 – 2021 acordate elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, după cum urmează: 

Ø Burse de performanță – 0 ; 
Ø Burse de merit – 10, în cuantum de câte 100 lei fiecare; 
Ø Burse de studiu – 2, în cuantum de câte 100 lei fiecare; 
Ø Burse de ajutor social – 26, în cuantum de câte 100 lei fiecare. 
    Art.2. - Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Comuna 

Bozioru va stabili criteriile specifice de acordare a burselor școlare în limita 
fondurilor stabilite prin bugetul local, fără a se ține cont de  religie, rasă, 
sex, apartenența politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenența 
la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate precum și 
accesul la burse din alte surse. 

   Art.3. - Răspunderea pentru corectitudinea încadrării în criteriile 
generale și specifice de acordare a burselor școlare revine ordonatorului 
terțiar de credite. 

   Art. 4. - Primarul comunei Bozioru, prin Compartimentul Financiar-
contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Punlice, precum și ordonatorul 
terțiar de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general 
al comunei, instituţiilor și persoanelor interesate şi se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului, 
precum și pe pagina de internet a Comunei Bozioru  
https://www.comunabozioru.ro//. 

 
Nr.13/12.04.2021 
Bozioru  
 
 

 Iniţiator, 
PRIMAR: GRIGORE Valentin 
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