
ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 
 

HOTARAREA Nr. 47 
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente 

semestrului I al anului școlar 2021 – 2022 pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din comuna Ziduri  

 
 
 Consiliul local al comunei Ziduri, 
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 7867/2021 ; 
- raportul de specialitate nr.7589/2021 al Compartimentului financiar 

contabil impozite si taxe locale; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 243/25.11.2021 
- adresa Școlii Gimnaziale Ziduri nr. 221/22.11.2021; 
- prevederile art.9 alin.7 si art.82 alin.1, alin.2  din Legea nr.1/2011, a 

educației nationale, actualizată;  
      - prevederile art.4, art.5, respectiv art.20 din Ordinul Ministerului 
Educației , Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat cu modificările si completările ulterioare; 
      -   prevederile art. 1 din H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de 
ajutor social pentru elevii din invățământul preuniversitar de stat, care se 
acordă in anul școlar 2021-2022; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 

 - prevederile  art. 5 lit.m si n, art.129 alin.(2) si lit. (7) lit  d), alin.(7) 
lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

- art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

 -Luând in considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata cu 
modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 8, art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit.a din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă numărul și  cuantumul lunar al burselor de merit, al 
burselor de studiu și al burselor sociale acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din cadrul Scolii Gimnaziale Ziduri, în semestrul I al 
anul școlar 2021 - 2022 conform fondurilor bugetare alocate, după cum 
urmează:  

•  20 burse de merit in cuantum de 100 lei/lună. 
• 15 burse de studiu in cuantum de 100 lei/lună. 



• 64 burse de ajutor social in cuantum de 100 lei/lună. 
 
   
 
            Art. 2 (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu 
prevederile Legii nr. 1/2011 și ale Ordinului nr. 5576/2011, in baza 
criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație, în limita fondurilor 
repartizate,  întreaga răspundere revenind unității de învățământ.  
                    (2) Sumele alocate pentru finanțarea cheltuielilor privind 
acordarea burselor prevăzute la art. 1 din prezenta Hotărâre, se regăsesc în 
bugetul local la capitolul 65.02 – învățământ, titlul 59.01. 
 
          Art.3 Primarul comunei Ziduri prin Compartimentul Financiar 
contabil impozite si taxe locale si Școala Gimnazială Ziduri vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

    Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Ziduri, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire și se  comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.  
 
 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Poșircă Elena                                        Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  25.11.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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