
R O M Â N I A  

JUDEȚUL  BUZĂU 
COMUNA  CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL  LOCAL   

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea sumelor pentru acordarea bursei de performanță, al  
bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social, elevilor din cadrul  

Scolii Gimnaziale Cernătesti, în anul scolar 2020-2021 

 
 

        Consiliul local al comunei Cernătești, judetul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară din data de 23.12.2020; 
       Având în vedere: 

        - Referatul de aprobare al Primarului comunei Cernătești înregistrat 
sub nr. 272 din 25.11.2020; 
         -  raportul de specialitate al Biroului financiar contabil, achizitii 

publice, impozite si taxe nr. 273 din 25.11.2020; 
         - rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului Local 

al comunei Cernătești;  
 -   adresa 796/25.11.2020 a Scolii Gimnaziale Cernătesti; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu 

modificările și completările ulterioare; 
In conformitate cu prevederele Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă  pentru elaborarea actelor  normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 9 alin (7), art. 12 alin. (3), alin. (5), art. 82, 

art.105 (2) lit.”d”  din Legea educatiei Nationale nr. 1/2011, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Hotărârea nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 
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 
 

În temeiul art. 139, alin. (1) si alin. (3), art. 166  alin. (2) lit. d) si lit. l), 
art. 196 alin. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

       Art.1. (1)Se acordă pentru anul scolar 2020-2021  burse sociale,  
burse de studiu, burse de merit si burse de performanta  pentru elevii din 

unitatile de învatămant preuniversitar de stat din comuna Cernătesti, 
dupa cum urmează: 
 

Nr. 

crt

. 

Tip bursă 
Cuantum bursă 

- lei - 

1. Bursă socială pentru orfani sau bolnavi de: 

TBC, diabet, boli maligne, etc., copii cu 
100/semestru 



handicap locomotor (art. 13 lit. a), din 

Ordinul 5576/2011) 

2. Bursă socială pentru elevii din mediul rural, 

care sunt scolarizați si cazati într-o altă 

localitate(art. 13 lit. b), din Ordinul 

5576/2011) 

100/lună 

3. Bursă socială pentru elevii proveniți din 

familii care nu realizează un venit net mediu 

lunar sau nu dețin terenuri agricole cu o 

suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele 

colinare și de șes și de 40.000 mp, în zonele 

montane (art. 13 lit. c), din Ordinul 

5576/2011) 

100 lei/semestru 

4. Bursă studiu (art. 9 alin. 1 si alin 2 din 

Ordinul 5576/2011) 
100 lei/semestru 

5. Bursă de merit (art. 8 alin. 1 lit. a si alin. 2 

din Ordinul 5576/2011) 
100 lei/semestru 

6. Burse de performantă (art. 6 alin. 1 si alin. 3 

din Ordinul 5576/2011) 

100 lei/semestru 

 

 

(2) Răspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei bănesti 
aferente burselor scolare revine directorului Scolii Gimnaziale Cernătesti si  
Consiliului de Administratiei al Scolii Gimnaziale Cernatesti, conform 

criteriilor de acordare aprobate în sedinta de Consiliului de administratie 
al Scolii Gimnaziale Cernătesti, Anexa la prezenta hotărare. 

Art.2. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza 
certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul scolar. 

Art.3. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau 
parintii/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun 

la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învătămant, in termenul 
stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de 
acordare a bursei de ajutor social. 

Art.4.  (1) Acordarea burselor de merit prevazute în prezenta hotărâre se 
face începând cu semestrul I pentru clasele VI, VII, VIII si Semestrul II 
pentru clasa a V a, al anului scolar 2020-2021.  

(2) Burse sociale se acorda la început de an scolar si se revizuie semestrial 
în functie de modificarile intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

Art.5. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi prevazute 
în bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Cernatesti, pe anul 2021.  
Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de dl. Petrache Mirzea, 

primarul comunei Cernatesti, biroul financiar contabil, achizitii publice, 
impozite si taxe din cadrul  Primariei Cernatesti si directorul scolii 
gimnaziale Cernătesti. 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 
comunică  

Primarului comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire, 
Scolii Gimnaziale Cernatesti, precum și Instituției Prefectului – județul 

Buzău în vederea exercității controlului cu privire la legalitate. 



           

            Președinte de ședință,                                        Contrasemnează, 
          Stănilă Sebastian-Valentin                    Secretar general al comunei 

Cernatesti 

                                                                               Dumitrascu Doru-Vasile 
 

Nr. 11/23.12.2020 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în 

ședință ordinara din data de 23.12.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din 

O.G 57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0   ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

locali prezenți la ședință. 

 

 


