
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cuantumului si numarului de burse școlare acordate 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecventa, din comuna 

Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului scolar 2021-2022 

 

 
Consiliul Local Padina, 

 

 Având în vedere: 

 art. 82, alin. 2) din Legea 1/2011; 

 Ordinul 5870/2021 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului; 

 Art. 4 din Ordinul 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului; (pentru bursele acodate in semestrul I al anului 

scolar 2021 - 2022); 
 HG 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat, cu fracventa, care se acorda in anul scolar 

2021 - 2022, (pentru bursele acodate in semestrul I al anului scolar 2021 - 

2022); 
 Adresa nr. 119/18.01.2022 Scoala Gimnaziala nr. 1 Padina, cu privire la 

necesarul de burse scolare pentru cele doua semestre ale anului scolar 2021 - 

2022 
 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr.1752/10.02.2022.; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr..1753 /10.02.2022 

  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..1754 /10.02.2022; 

 avizul comisiei pentru invatamant, sanatate, Cultura si culte, activitati 

Sportive si de agrement, turism   , înregistrat la nr...1755 /10.02.2022;  

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
 Art.1 Se aproba cuantumul si numarul de burse școlare acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, cu frecventa, din comuna Padina, jud. Buzău, pentru 

cele doua semestre ale anului scolar 2021-2022 

Dupa cum urmeaza:  

 

a) - pentru semestrul I al anului scolar 2021 – 2022, cfr. criteriilor Ordinului 

5576/2011  



 
NR. 

CRT. 

TIP BURSA CUANTUM NR. 

BURSE 

Cuantul 

total lei 

1. bursa de 

performanta(raportat 

la rezultatele obtinute 

in anul anterior) 

150 0 0 

2. bursă de merit stabilita 

dupa criteriile 

prevazute de art. 8 alin. 

(1) din Ordinul nr. 

5576/2011 

150 35 5250 

3. bursă de studiu 

stabilita  dupa criteriile 

prevazute de art. 9 alin. 

(1) din Ordinul nr. 

5576/2011 

100 12 1200 

4. bursă socială stabilita  

dupa criteriile 

prevazute de art. 11 si 

art. 13 din Ordinul nr. 

5576/2011 

100 

 

46 4600 

     

     

 

b) - pentru semestrul al II al anului scolar 2021 – 2022, cfr. criteriilor Ordinului 5870/2021 

si HG nr. 1094/2021  

 
NR. 

CRT. 

TIP BURSA CUANTUM NR. 

BURSE 

Cuantul 

total lei 

1. bursa de 

performanta(raportat 

la rezultatele obtinute 

in anul anterior) 

500 1 500 

2. bursă de merit stabilita 

dupa criteriile 

prevazute de art. 8 alin. 

(1)si art. 9 din Ordinul 

nr. 5870/2021 

200 

 

30  6.000 

3. bursă de studiu 

stabilita dupa criteriile 

prevazute de art. 8 alin. 

(1), art.  10si art. 11  

din Ordinul nr. 

5870/2021 

150 30 45.00 

4. bursă socială stabilita 

dupa criteriile 

prevazute de art. 12 si 

urm. din Ordinul nr. 

5870/2021 

200 65 12.000 

     

 

(2) Cuantumul total al burselor scolare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat, cu frecventa, din comuna Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului 

scolar 2021-2022 este de 121.000 lei 

 

 

      Art.2 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. 5870/2021. 



Art.3 Primarul comunei Padina, județul Buzău va duce la îndeplinirea prezentei 

hotărâri prin compartimentul de specialitate. 

Art.4. 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, 16.02.2022 

Nr. 7 

 

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință,      Contrasemneaza,    

    Condruz Gheorghe                                                          Secretar General,  

             Fratica Nicu 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 16.02.2022., 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”, 0 abţineri şi 1. voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 13.consilieri prezenţi la 

şedinţă. 

 

 

 
 

 

 

 



Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 
Nr. 1752/10.02.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea cuantumului si numarului de burse școlare acordate 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecventa, din comuna 

Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului scolar 2021-2022 

 

 
 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”. 

 art. 82, alin. (2) si art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011; 

 art. 1, art. 3 si art. 4 din Ordinul 5576/2011 al Ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului (pentru bursele acodate in semestrul I al 

anului scolar 2021 - 2022); 

 HG 1.064/2020, (pentru bursele acodate in semestrul I al anului scolar 2021 - 

2022); 

 Art. 2 din Ordinul Ministrului Educatiei nr. 5870/2021(pentru bursele acodate 

in semestrul al II lea al anului scolar 2021 - 2022); 
 Art. 1 si art. 4 Cap. I din Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei nr. 5870/2021 

(pentru bursele acodate in semestrul I al anului scolar 2021 - 2022); 

 HG nr. 1094/2021, (pentru bursele acodate in semestrul al II lea al anului 

scolar 2021 - 2022); 
 Adresa nr. 119/18.01.2022 - Scoala Gimnaziala nr. 1 Padina, cu privire la 

necesarul de burse scolare pentru anul scolar 2021 - 2022 
 

 Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a adoptării bugetului 

local al comunei Padina pentru anul 2021-2022 și alocării sumei de .121.000 lei pentru 

burse școlare. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Ec. Ionel Chiriță 

 

 
 

 

 



 
Primăria Padina 

Județul Buzău 

Referent contabil 

Nr. 1753/10.02.2022 

 

 

 

 

 

Referat de specialitate 

 

 

 

privind aprobarea cuantumului si numarului de burse școlare acordate 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecventa, din comuna 

Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului scolar 2021-2022 

 

 
 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”. 

 art. 82, alin. (2) si art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011; 

 art. 1, art. 3 si art. 4 din Ordinul 5576/2011 al Ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului (pentru bursele acodate in semestrul I al 

anului scolar 2021 - 2022); 

 HG 1.064/2020, (pentru bursele acodate in semestrul I al anului scolar 2021 - 

2022); 

 Art. 2 din Ordinul Ministrului Educatiei nr. 5870/2021(pentru bursele acodate 

in semestrul al II lea al anului scolar 2021 - 2022); 
 Art. 1 si art. 4 Cap. I din Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei nr. 5870/2021 

(pentru bursele acodate in semestrul I al anului scolar 2021 - 2022); 

 HG nr. 1094/2021, (pentru bursele acodate in semestrul al II lea al anului 

scolar 2021 - 2022); 
 Adresa nr. 119/18.01.2022 - Scoala Gimnaziala nr. 1 Padina, cu privire la 

necesarul de burse scolare pentru anul scolar 2021 – 2022 
 

 
 

Astfel, 

 

cuantumul si numarul de burse școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat, cu frecventa, din comuna Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului 

scolar 2021-2022 este: 

 

Dupa cum urmeaza:  

 

 



a) - pentru semestrul I al anului scolar 2021 – 2022, cfr. criteriilor Ordinului 5576/2011  
NR. 

CRT. 

TIP BURSA CUANTUM NR. 

BURSE 

Cuantul 

total lei 

1. bursa de 

performanta(raportat 

la rezultatele obtinute 

in anul anterior) 

150 0 0 

2. bursă de merit stabilita 

dupa criteriile 

prevazute de art. 8 alin. 

(1) din Ordinul nr. 

5576/2011 

150 35 5250 

3. bursă de studiu 

stabilita  dupa criteriile 

prevazute de art. 9 alin. 

(1) din Ordinul nr. 

5576/2011 

100 12 1200 

4. bursă socială stabilita  

dupa criteriile 

prevazute de art. 11 si 

art. 13 din Ordinul nr. 

5576/2011 

100 

 

46 4600 

     

b) - pentru semestrul al II al anului scolar 2021 – 2022, cfr. criteriilor Ordinului 5870/2021 

si HG nr. 1094/2021  

 
NR. 

CRT. 

TIP BURSA CUANTUM NR. 

BURSE 

Cuantul 

total lei 

1. bursa de 

performanta(raportat 

la rezultatele obtinute 

in anul anterior) 

500 1 500 

2. bursă de merit stabilita 

dupa criteriile 

prevazute de art. 8 alin. 

(1)si art. 9 din Ordinul 

nr. 5870/2021 

200 

 

30  6.000 

3. bursă de studiu 

stabilita dupa criteriile 

prevazute de art. 8 alin. 

(1), art.  10si art. 11  

din Ordinul nr. 

5870/2021 

150 30 45.00 

4. bursă socială stabilita 

dupa criteriile 

prevazute de art. 12 si 

urm. din Ordinul nr. 

5870/2021 

200 60 12.000 

     

 

(2) Cuantumul total al burselor scolare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat, cu frecventa, din comuna Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului 

scolar 2021-2022 este de 121.000 lei 

 

 

Referent, 

Drăghici Valentina Mihaela 

 

 

 



Consiliul Local 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Comisia de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, urbanism şi amenajarea  

teritoriului,administrarea domeniului public  

şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ 

Nr. 1754/10.02.2022 

 

 

 

 

AVIZ CONSULTATIV 

 

 

 
 

 Comisia de dezvoltare economico –socială, buget, finanţe, urbanism şi amenajarea 

teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de 

comerţ, avizează/respinge proiectul de privind aprobarea cuantumului si numarului de 

burse școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecventa, din 

comuna Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului scolar 2021-2022 

 

 

 

 

 

                                          COMISIA, 
 

- BAȘTUREA COSTICĂ: - presedinte 

 

- BURNEL OVIDIU – VIOREL: - secretar 

 

- CONDRUZ GHEORGHE:  - membru 

 

- BUNEA LILI: - membru 

 

- DAN JAN: - membru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Consiliul Local 

Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

Comisia pentru invatamant, sanatate, 

Cultura si culte, activitati 

Sportive si de agrement, turism 

Nr. 1755/10.02.2022 

 
 

 

  

 

AVIZ CONSULTATIV 

 

 

 

 

 

Comisia pentru invatamant, sanatate, Cultura si culte, activitati Sportive si de agrement, 

turism adopta /respinge proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si 

numarului de burse școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecventa, din comuna Padina, jud. Buzău, pentru cele doua semestre ale anului scolar 

2021-2022 

 

 

 

 

COMISIA, 

 

 

 

 

 Bosneanu Costica – presedinte 

 

 Gheorghe Mircea Viorel - secretar 

 

 Urse Costica – membru 

 

 Nica Marian – membru 

 

 Miu Gheorghe - membru 

 

 

 

 

 

 

 


