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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 26 din 31.05.2021 

 
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor de la 

cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzau; 

Având în vedere  : 
• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat  la  

nr.4173 din 24.05.2021; 
• raportul de avizare  al  doamnei  Iordăchescu Viorica insp. achiziții pub. înreg.la    

nr. 4174 din 24.05.2021; 
• raportul de avizare  al Comisiei de  specialitate a  Consiliului  local înregistrat  la 

nr.4175 din 24.05.2021; 
• prevederile art.9 alin.7, art.82 alin.1, alin.2  și alin.3, art.103 alin.2 și art.105 alin.2 

lit.d din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile Cap.I, art.4, Cap.II, art.5, și respectiv Cap. III, art.20 din Ordinul 
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare. 

• prevederile H.G. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al buserlor de 
performață, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu fregvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 2021; 

• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 17/2021 privind  aprobarea bugetului local 
al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 

• prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

• prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile  art.129 alin.1, alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a  și alin.7 lit.a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;   

• În temeiul  art. 139  alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 
alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1.Se aprobă numărul de burse pentru elevii de la cursurile cu fregvență în unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, conform fondurilor 
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bugetare alocate în anul bugetar 2021, burse aferente anul școlar 2020 – 2021 semestrul 
II și burse aferente anului școlar 2021 – 2022 finanțate din bugetul local al comunei 
Valea Râmnicului, repartizate pe categorii de burse și unități de învățământ, după cum 
urmează:  
 

Instituția de 
învățământ 

Burse de 
performanță 

Burse de 
merit 

Burse de 
studiu 

Burse de 
ajutor 
social 

Total 
burse / 

lună 
Școala Gimnazială 

Valea Râmnicului  � ) 
- 14 - 23 37 

Total  - 14 - 23 37 
� ) Cuprinde și unitățiile arondate 
 
Art.2.Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art.1, după cum urmează: 

- burse de merit            – 100 lei/lună; 
- burse de ajutor social – 100 lei/lună; 

 
Art.3.(1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii 
nr.1/2011 și ale Ordinului nr. 5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliile 
de administrație, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integritatea efectuării de 
către elevi a activităților școlare. 
          (2) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare. 
          (3) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare 
categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile de art.19 din Ordinul nr. 
5576/2011. 
 
Art.4.Primarul comunei Valea Râmnicului prin Compartimentul Proiecte, achiziții publice, 
urmărire contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.5.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      31.05.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
                 Țîrloi Ionica                                                          Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința ordinară 

din 31.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul total de 15 
consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.      


