ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASELE
JUDETUL BUZAU
Tel/Fax: 0238.512.000, email:
primariapietroasele@yahoo.com
HOTARARE
privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din
unitatile de invatamant din comuna Pietroasele, judetul Buzau pentru anul scolar
2020-2021

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor
școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de invatamant din comuna Pietroasele, judetul
Buzau pentru anul scolar 2020- 2021, proiect elaborat la initiativa consilierului local Rotaru
Mihail-Aurelian.
-Inițiativa consilierului local Rotaru Mihail-Aurelian, prin care propune
acordarea de burse unor categorii de elevi.
-HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat;
- adresa Institutiei Prefectului cu nr.3791/29.03.2021, inregistrata la UAT
Pietroasele la nr.1172/31.03.2021;
- adresa Scolii Gimnaziale Pietroasele cu nr.186/02.04.2021, inregistrata la UAT
Pietroasele la nr.1223/02.04.2021;
Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului buget finante
contabilitate cu nr. 304 din data de 25.01.2021;
-raportul de avizare al Comisiei pe domenii;
- prevederile art. 136 alin.1 si 2, art.139 alin.1 lit a din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele,
În temeiul prevederilor art. 196, ali.1) lit.a), si art. 197, alin. 1) si 4) din O.U.G.
57/2019-Codul administrativ, actualizat;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile
de învățământ din comuna Pietroasele, județul Buzău pentru anul școlar 2020-2021 dupa
cum urmează:
 bursa de performanță 100 lei/lună/bursă;
 bursa de merit 100 lei/lună/bursă;
- bursa de studiu 100 lei/luna/bursa;

- bursa sociala 100 lei/luna/bursa.
Durata acordarii acestor burse este de 8 luni, respectiv 12 luni pentru bursele
sociale (aferente anului scolar 2020-2021).
Art.2. Numarul burselor pentru anul scolar 2020-2021 va fi stabilit de catre
Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in limita fondurilor aprobate cu
aceasta destinatie in buget, a criteriilor specifice de acordare a burselor si in raport cu
intregralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.
Art.3. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ.

Presedinte de sedinta,
Banica Ionel
contrasemneaza
Secretar general cu delegatie,
Grapa Stefan
Nr.22
Data: 28.04.2021

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta
ordinara din data de 28 .04.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, - abtineri si voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la
sedinta.

