
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora în anul şcolar  
2019-2020, pentru semestrul I  

 
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 

 
Având în vedere: 

- referatul domnului  viceprimar al  comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul 

Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

înregistratat  la nr. 218/24.10.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.219/24.10.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.220/24.10.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

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

şi completările ulterioare ;  

        - prevederile art.9 alin (7) , art.82 alin (2)  şi alin (3) , art.105 alin (2) lit.d ) din 

Legea nr.nr.1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ; 

       - prevederile   art.4 din cap.I şi art.5, art.8 alin (1) lit.a) din cap.II din Ordinul 

MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 

sociale din învăţământul preuniversitar de stat , cu modificările şi completările 

ulterioare . 

      - adresele nr.776/2019 şi nr.858/2019 a Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Efrimescu ,, 

Săgeata , prin care ne comunica numărul de elevi care îndeplinesc condiţiile de 

eligibilitate pentru acordarea burselor de merit . 

      - prevederile Hotărâri nr.2 a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 

„Nicolae Efrimescu „ Săgeata , judeţul Buzău .  



 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin (d) şi alin (7) lit.a), art.139, alin.(1) şi alin (3) 

lit.a) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1  Se aprobă pentru anul şcolar 2019-2020, semestrul I ,  acordarea unui 

numar de 27 de burse de merit  pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău. 

Art.2   Se aproba cuantumul  bursei de merit pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat , pe perioada cursurilor şcolare astfel : 

- Pentru media 8,50-8,99 - 60 lei /elev/lună , 

- Pentru media 9,00-9,99 – 80 lei / elev /lună, 

- Pentru media 10,00       - 100 lei /elev/lună. 

Art.3  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente semestrului 

I,in valoare de 15.760 lei, vor fi prevăzute în  bugetul de venituri si cheltuieli al 

comunei Sageata ,pe  anul  2018 la capitolul 65.02.04.01 ,, Învăţământ secundar 

inferior ,, subcapitolul 59.01 ,, Burse ,, . 

Art.4  Transferul sumei cu titlu de ,,burse ,, către unitatea de învăţământ cu 

personalitate juridică se va face după aprobarea bugetului pe anul 2020. 

Art.5 Secretarul General al comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

 

 
            Pt.PRIMAR                                                                         Avizează,                                                             
             Viceprimar                                                           Secretar General al Comunei Săgeata                                                        
         Ilie Constantin                                                                 Raimonda Viorica Iancu                                                         
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