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HOTĂRÂREA Nr. 73 din 27.05.2022 

 
 

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 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.05.2022, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 6842/27.04.2022 si raportul de 

specialitate al secretarului general, nr. 6843/27.04.2022 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. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 
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