
                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora în anul şcolar  
2020-2021 pentru  elevii  din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din comuna 

Săgeata,județul Buzău 
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 

 
Având în vedere: 

- referatul domnului  primar al  comunei Sageata, judeţul Buzău, domnul Tănase Sorin, 
înregistrat  la nr. 36/30.06.2021 

- raportul domnului Crăciun Florin, consilier în cadrul biroului buget contabilitate, impozite şi 
taxe locale, achiziţii publice,  resurse umane şi salarizare înregistrat la nr.37/30.06.2021, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata, comunei înregistrat la nr. 
38/30.06.2021 

 
In conformitate cu : 

       - prevederile  bugetului local al comunei Săgeata, județul Buzău nr. 14/2021;  

       - prevederile HG nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, 
de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, 
care se acordă în anul școlar 2020-2021 
        - 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. 
      - art. 129 alin (7) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
      - adresa nr.347 din 05.04.2021 Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Efrimescu ,, Săgeata, prin care ne 
comunica numărul de elevi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru acordarea burselor de merit. 
           În temeiul prevederilor 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 conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2021 cuantumul si 
numărul burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Săgeata, 
județul Buzău, în anul școlar 2020-2021, după cum urmează: 

-burse  de  merit  - 100 lei /elev/lună,pentru un număr de  91 elevi; 
-burse de  studiu – 100 lei/elev/lună, pentru un număr de 26  elevi. 
Art.2   Secretarul General al comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri si o 

va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 
 
 

            Preşedinte de Şedinţă,                                              Contrasemnează, 
                Consilier local,                               Secretar General Delegat al Comunei Săgeata, 
 
                  Marius Bratosin                                                    Elena Petrache  
 
 
 Nr.  33 , Săgeata – Buzău / 29.07.2021. 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de ordinară 
din data de 29.07.2021  cu respectarea prevederilor art139 alin.(3)  lit. a) din  OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ , cu un număr de 10  voturi pentru , 0  abţineri şi 0 voturi  împotrivă, 
din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 10  consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


