
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
NR. 35

privind: modificarea cuantumului și a numărului burselor de studiu  
pentru elevii Școlii Gimnaziale Unirea și Valea Cânepii,  pentru  anul şcolar 
2020-2021

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 21.04.2021
Avand în vedere adresa Școlii Gimnaziale Unirea nr. 942/05.04.2021; 
Văzând referatul compartimentului contabilitate, întocmit de d-na inspector 

Habără Vasilica, privind acordarea burselor şcolare, înregistrat cu nr. 
1658/08.04.2021;

În temeiul prevederilor art. 82 alin (1) şi (2) şi art. 105 alin (2) lid. „d” din Legea 
nr.1/2011 privind educaţia naţională, respectiv prevederile art. 4, art, 19 și art. 20 din 
OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar modificat de OMECTS  nr. 5085/2019. 

H.G. nr. 1064/2020 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  

În baza dispoziţiilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. ,,d”, alin. 4 lit. ,,a”, alin.(7) lit. 
,,a”, art. 139 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.  Se modifică cuantumul și numărul burselor care se acordă din bugetul local 

elevilor din Școala Gimnazială Unirea și Valea Cânepii,  pentru  anul şcolar 2020-
2021, după cum urmează: 

Semestrul I
Burse de merit – nr. 6           Cuantumul bursei = 100 lei/elev/lună 
Burse sociale – nr. 11           Cuantumul bursei = 100 lei/elev/lună  
Semestrul II
Burse de merit – nr. 6          Cuantumul bursei = 100 lei/elev/lună 
Burse sociale – nr. 6            Cuantumul bursei = 100 lei/elev/lună  
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Unirea prin compartimentul contabilitate și directorul școlii. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – 
contabilitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al 
comunei.
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