
ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din
comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 – 2021

Consiliul Local Padina,
Având în vedere:

� art. 82, alin. 2) din Legea 1/2011;

� art. 4 din Ordinul 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului;

� HG 1.064/2020, 

� Adresa nr. 728/09.04.2021 Scoala Gimnaziala nr. 1 Padina, cu privire la necesarul de
burse scolare pentru anul scolar 2020 - 2021

� referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 3423/09.04.2021.;

� raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 3424./09.04.2021

� avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism
şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 3425/09.04.2021;

H O T Ă R Ă Ș T E :
Art.1 Pentru elevii din unitățile școlare din comuna Padina, jud. Buzău, se aprobă pentru

anul scolar 2020 - 2021 burse școlare în sumă totala de 82.000 lei, dupa cum urmeaza:.

NR.
CRT.

TIP BURSA CUANTUM NR.
BURSE

1. bursa de
performanta

150 1

2. bursă de merit 150 51
3. bursă de studiu 100 13
4. bursă socială 100 61



Art.3 Beneficiarii burselor vor fi stabiliți de către unitatea de învățământ pe baza
criteriilor specifice conform Ordinelor M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 și nr. 3470/2012.

Art.4 Primarul comunei Padina, județul Buzău va duce la îndeplinirea prezentei hotărâri
prin compartimentul de specialitate.

Art.5. Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si
comunicarea prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei
Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor
persoanelor interesate.

Padina, 21.04.2021
Nr. 15

Președinte de ședință, Contrasemneaza,
Dan Jan Secretar General,

Fratica Nicu



Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 21.04.2021., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. (3)
lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 12 voturi „pentru”, -abţineri şi - voturi „împotrivă”, din numarul total de 12
consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.

Primăria Padina
Județul Buzău
Primar
Nr. 3423/09.04.2021

REFERAT DE APROBARE
privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din

comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 – 2021

Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat la art.3, alin. 1) se
prevede că ”bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care
aparțin unitățile de învățămâmt”, iar la alin. 2) se precizează că ”bursele se acordă în limita
fondurilor aprobate cu această destinație”.

Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a adoptării bugetului local al
comunei Padina pentru anul 2020-2021 și alocării sumei de 82.000 lei pentru burse școlare.

Primar,
Ec. Ionel Chiriță



Primăria Padina
Județul Buzău
Referent contabil
Nr. 3424/09.04.2021

Referat de specialitate

privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din
comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 – 2021

Prin prezentul referat vă aduc la cunoștință că:
Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat la
- art.3, alin. 1) se prevede că ”bursele se acordă din bugetele locale ale unităților

administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățămâmt”, iar la
- alin. 2) se precizează că ”bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această

destinație”.
Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a adoptării bugetului local al

comunei Padina pentru anul 2020 - 2021 și alocării sumei de 82.000 lei pentru burse școlare,
distribuita de la bugetul de stat pentru anul scolar 2020 – 2021, com. Padina.

Referent-contabil,
Drăghici Cristina




