
RO M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
CONSILIUL LOCAL  

           
 

H O T Ă R Â R E  
privind finanțarea complementară, din bugetul local al UAT 

Cernătești, județul Buzău, a Școlii Gimnaziale Cernătești pentru 
acordarea unor burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social 
categorilor de elevi, care frecventează  cursurile acestei școli, pentru 

anul școlar 2021-2022 
 
 
 Având în vedere: 

- Art. 15 alin. (2), art 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) din Constitutia  
României, republicată; 
 -Hotararea Consiliului Local Cernătești nr. 15/2021  privind aprobarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- HG nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 
de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul 
şcolar 2021 – 2022; 
 -prevederile art. 3, art. 7, art.8,  art. 9, art. 10, art 13  și art. 19 din 
O.M.E.C.T.S. nr 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ; 
 -prevederile art. 105, alin.2, lit. ,,d,, din Legea educației naționale nr. 
1/2011 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Analizând 

-referat de aprobare a primarului comunei, inregistrata sub nr. 
292/10.12.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al primarului comunei, înregistrat sub nr. 293/10.12.2021; 

-  avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- adresa Școlii Gimnaziale Cernătești nr. 1013/09/12.2021 înregistrată 

la sediul primăriei sub nr. 5074/09.12.2021; 
In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1)   din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
Consiliul Local al Comunei Cern[testi, H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.1. (1) Se aprobă finanțarea complementară din bugetul local al 
UAT  

Cernătești, județul Buzău, acordarea de burse, elevilor din cadrul Scolii 
Gimnaziale Cernătesti, jud. Buzău, din sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 
 
               (2) Pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022, cuantumul 
minim 
al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care 
pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, din 
cadrul Scolii Gimnaziale Cernătesti, este de 100 lei. 
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                  (3)  Pentru semestrul II al anului şcolar 2021 - 2022, cuantumul 
minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de 
care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
frecvenţă, din cadrul Scolii Gimnaziale Cernătesti este  de:  

a) 500 lei, pentru bursa de performanţă; 
b) 200 lei, pentru bursa de merit; 
c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.  
 

Art. 2. (1) Se aprobă finantarea complementară din bugetul local al 
UAT Cernătești, județul Buzău, pentru semestrul I al anului scolar curent, 
pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie a 43 de burse 
elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Cernătesti, după cum urmează: 

- o bursă socială (100 lei x 4 luni = 400 lei) 
- 42 de burse de merit (42 elevi x 355 lei= 14.910 lei). 

 
(2) Răspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei  

bănesti aferente burselor scolare revine directorului Scolii Gimnaziale 
Cernătesti si  Consiliului de Administratiei al Scolii Gimnaziale Cernătesti, 
conform criteriilor de acordare aprobate în sedinta de Consiliului de 
administratie al Scolii Gimnaziale Cernătesti, Anexa la prezenta hotărare. 
 

Art. 3. Primarul comunei va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei 
hotarari cu sprijinul Biroului financiar-contabil, achizitii publice, impozite si 
taxe iar secretarul general al comunei o va comunica persoanelor, 
autoritatilor si institutiilor interesate. 

 
     Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se  

comunică Primarului comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire, Școlii Gimnaziale Cernătesti, precum și Instituției Prefectului – 
județul Buzău în vederea exercității controlului cu privire la legalitate. 

 
          Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Dobre Adina                           Secretar general al comunei Cernatesti 
                                                                           Doru-Vasile Dumitrascu 

 
 
 
 
 

Nr.57 /16.12.2021 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 
ordinara din data de 16.12.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 
57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 12 voturi ,,pentru,,;  0 voturi 
,,împotrivă,,;  0   ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 
locali prezenți la ședință. 
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