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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea numărului și cuantumul burselor acordate 

in  anul școlar 2021-2022 elevilor din invatamantul 
preuniversitar de la nivelul comunei  Căneşti , judeţul Buzău 

 
 

 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU :  
avand in vedere :   
 
 
 

- referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
2.277 din 11 noiembrie 2021 ; 

- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , 
înregistrat la nr. 2.278 din 11 noiembrie 2021 ; 

- avizele cu caracter consultativ la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti  , inregistrate la nr. 2.293/2.294/2.295  
din  12 noiembrie 2021  anexate la hotărâre ;  

- adresa Institutiei Prefectului – judeţul Buzău nr. 15.133 din 26 noiembrie 2020 
in baza raportului special pentru acordarea burselor la nivel national elaborate de 
catre Avocatul poporului şi Societatea Academica din Romania  ;  

- adresa nr. 71  din 27 octombrie 2021 a Şcolii Gimnaziale Căneşti prin care se 
transmite necesarul estimativ de burse pentru anul bugetar 2021 - 2022;  
 

 In baza prevederilor : art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr. 199/1997 ; 

 art.3 şi 4 din Anexa CRITERII GENERALE a Ordinului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţămînul preuniversitar de stat, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

 “Articol Unic” din Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 1.064 din 4 decembrie 
2020 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 2020 - 2021;  

 prevederile art. 9 , alin. (7), art. 82 , alin. (1), (2) și (3), precum și ale art. 105 , 
alin.(2) lit. d, din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare ; 

 art. 56 , art. 120 , alin. (1), art. 121 , alin. (1) și (2) și art. 139 , alin. (2) din 
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 

 
În temeiul prevederilor : art. 129 , alin. (2) , lit. “d , alin. (7), lit. “a” , art . 139 , 

alin. (2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu  
 
 



 
referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ :  

H O T Ă R Ă S T E : 

Art.1 (1) Se aprobă cuantumul şi acordarea unui număr de 23 (douăzecişitrei) burse 

școlare lunare pentru semestrul I. al anului şcolar  2021 - 2022 elevilor Şcolii 
Gimnaziale “Căneşti” comuna Căneşti , judeţul Buzău  după cum urmează:  
 
- Burse de merit (art. 8 lit. a Ordinul M.E.C.T.S nr. 5576/2011) = 5 x 100 lei/lună ;  
- Burse de ajutor social (art.13,lit.”c”Ordinul M.E.C.T.S nr.5576/2011) = 18 x 100 
lei/lună ; 
 

 (2)  Pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul pentru fiecare 
categorie de bursă va fi aprobat ulterior emiterii de către Guvern, a hotărârii privind 

stabilirea cuantumului minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei 
de studiu și al bursei de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022. 

 
 (3) Acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se face de catre Şcoala 

Gimnaziala in baza criteriilor generale de acordare a burselor , aprobate prin 
Ordinul nr. 5.576 / 2011, al Ministerului Educatiei Cercetarii , Tineretului şi 
Sportului , cu modificările şi completările ulterioare , precum şi a criteriilor specifice 
de acordare a burselor , stabilite anual in Consiliile de administraţie , ale unitaţilor 
de invatamant, in limita fondurilor repartizate cu aceasta destinaţie .  

 
 (4) Bursele sunt lunare cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de Ordinul 

nr. 5576/2011, al Ministerului Educatiei Cercetarii , Tineretului şi Sportului , cu 
modificările şi completările ulterioare .  

 

Art.2 Primarul localitaţii prin compartimentul contabilitate , respectiv directorul 
Şcolii Gimnaziale va duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari , fondurile 
necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi prevăzute in bugetul de venituri al 
comunei Căneşti pe anul 2022 şi vor fi alocate din capitolul 65.02.03.02 , art.                   
59.01 – “Burse” .  

 

Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate  (Institutia Prefectului – Judetul Buzau, Primarului comunei, 
etc.). 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  , 
Consilier local , Mihaela POTECĂ 

 
 

       CONTRASEMNEAZĂ,                             
Secretarul General al comunei Căneşti 

           Vasile EPURAN 
Canesti , Buzău , 15 noiembrie 2021 ; 

 

Nr. 44  
 

„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , 
judetul Buzau in sedinta din data de 15 noiembrie 2021 , cu respectarea 
prevederilor art . 139 , alin. (3)  şi art. 196 , alin. (1), lit. “a”, coroborat cu art. (197 – 
200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ cu  un numar de 8(opt)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si 
„–„ impotriva din numarul  total de 9(noua)  consilieri locali în funcţie , si  8(opt)  
consilieri prezenti la sedinta „ 
 

Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 



 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.44/2021 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 15/11/2021  

2 Comunicarea către primarul comunei2
) 15/11/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 15/11/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5
) 15/11/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) 15/11/2021  

6 
Hotărârea devine obligatorie6

) sau produce efecte 

juridice
7), după caz 

- 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”; 
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării…; 
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.; 

art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se  
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;art. 198 alin. (1): 

„Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 

alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 
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