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A N U N Ţ 
 
 
 
 
 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala, republicata, Primarul comunei Budila, judetul Brasov aduce la cunostinta publica 
faptul ca a initiat Proiectul de hotarare privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei 
Budila, aferente semnestrului II al anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG nr. 
1094/2021 care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Budila, 
judetul Brasov.  

Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, la secretarul general al unitatii 
administrativ-teritoriale.  

Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Budila, www.budila.ro. 
 
 
 
 

                   PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
            MARSAVELA IRIMIA     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
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PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, aferente semnestrului II 

al anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG nr. 1094/2021 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ______, în data de _______, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 6842/27.04.2022 prin care s-a propus 

alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, aferente semestrului II al anului școlar 2021-
2022, la nivelul stabilit prin HG nr. 1094/2021 

 
Având in vedere: 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- HG nr. 1.094/2021 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 

- Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.576 din 7 octombrie 
2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat 
- Ordinul nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Adresa nr. 967/12.04.2022 de la Scoala Gimnaziala Budila, inregistrata la Primaria Comunei 
Budila sub nr. 6570/18.04.2022 
- prevederile art. 129, alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a, art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 140 alin. 
(1), art. 196 alin. 1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2. 
 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. Se aprobă un număr de 253 burse pentru elevii Scolii Gimnaziale Budila, aferent 

semestrului II al anului școlar 2021-2022, după cum urmează: 
 - burse de merit –2 
 - burse de studiu – 35 
 - burse de ajutor social- 216 

Art. 2. (1) Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii Scolii Gimnaziale Budila, astfel: 



- Burse de merit se vor acorda diferențiat, astfel: 
o Pentru elevii cu media 10 – 260 lei/lună 
o Pentru elevii cu media cuprinsă între 9,51-9,99 – 240 lei/lună 
o Pentru elevii cu media cuprinsă între 9,01 – 9,50 – 220 lei/lună 
o Pentru elevii cu media cuprinsă între 8,50 – 9,00 – 200 lei/lună 
- Burse de studiu - 170 lei/lună 
- Burse de ajutor social - 230 lei/lună 

(2) Criteriile de acordare a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se 
stabilesc anual, în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor 
repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

(3) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la 
art. 13 din Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. (1) Finanțarea sumelor necesare acordării burselor școlare aferente anului școlar 2021-
2022, vor fi asigurate din Bugetul local al Comunei Budila. 

           (2) Decontarea burselor se va face pe baza dosarelor depuse, pe tipuri de burse, în baza 
documentelor justificative solicitate conform Ordinului nr. 5576/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 (3) Primaria Comunei Budila va repartiza lunar sumele solicitate de catre Scoala 
Gimnaziala Budila pentru decontarea burselor. 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, 
Biroul Financiar Contabil si Scoala Gimnaziala Budila. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar Contabil, Scolii 
Gimnaziale Budila si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
 
                 

        INITIATOR,                                      
MARSAVELA IRIMIA                                          

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1, 2 

                        AVIZAT, 
     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                          Benia Alexandra Aveluta            
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PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

Nr. 6842/27.04.2022 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, aferente semestrului II al 
anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG nr. 1094/2021 

 
 

 
Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2), din OUG nr. 57/2019, cu modificările si 

completarile ulterioare, HG nr. 1.094 din 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, Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat si tinand cont de faptul ca acordarea burselor 
de studiu, a burselor de merit, de performanta, a burselor de ajutor social reprezinta un sprijin material, 
vizand atat protectia sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si 
disciplina, 

Propun spre dezbatere proiectul de hotarare privind alinierea burselor finanțate din bugetul 
comunei Budila, aferente semestrul II al anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG nr. 
1094/2021, cu urmatoarele sume pentru fiecare tip de burse, astfel: 

- Burse de merit se vor acorda diferențiat, astfel: 
o Pentru elevii cu media 10 – 260 lei/lună 
o Pentru elevii cu media cuprinsă între 9,51-9,99 – 240 lei/lună 
o Pentru elevii cu media cuprinsă între 9,01 – 9,50 – 220 lei/lună 
o Pentru elevii cu media cuprinsă între 8,50 – 9,00 – 200 lei/lună 
- Burse de studiu - 170 lei/lună 
- Burse de ajutor social - 230 lei/lună 

 
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 2  
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, aferente 
semestrului II al anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG nr. 1094/2021 

 
 

 
Având în vedere prevederile: 

-  HG nr. 1.094 din 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 

- Ordinul nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
- Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.576 din 7 
octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat 
- Legii nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 129, alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a, art. 136 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 57/2019, cu modificările si completarile ulterioare, 

 Este necesară adoptarea unei hotarari privind alinierea burselor finanțate din bugetul 
comunei Budila, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022, la nivelul stabilit prin HG 
nr. 1094/2021 

 Pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cuantumul unei burse si numarul 
acestora de stabilesc prin hotarare a Consiliului Local, astfel cum prevede art. 82 alin. (2) din 
Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit HG nr. 1094/2021, “(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în 
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, este de 100 lei. 
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în 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, 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. 
(3) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, 
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 



(4) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare 
al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale.” 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau 
cu bursa de studiu. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor de studiu 
şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către 
elevi a activităţilor şcolare. 

Potrivit Ordinului nr. 5576/2011, “Articolul 8 (1) Bursele de merit se acordă elevilor 
care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 

a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la 
purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi 
în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; 
b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
naţionale organizate de MECTS; 
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 
MECTS. 
(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu 
semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal 
sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale 
învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. 
a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 
(4) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă 
bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată şi va fi făcută publică 
de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie. 
(5) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada 
anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) 
sau lit. c). 
(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică 
de 10. 

Articolul 9 

(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe 
membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care 
îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 
anterior celui în care se acordă bursa. 



(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. 

Articolul 10 

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de 
început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, 
pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 

Articolul 11 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei 
sau a susţinătorilor legali. 

Articolul 12 

(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în 
funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 
(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la 
purtare. 

Articolul 13 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită 
juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din 
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu 
orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se 
face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea 
să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 
 
 
 
 
 
 
 



c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare 
de 50% din salariul minim net pe economie; 
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, 
şi de 40.000 mp, în zonele montane.” 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 


