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ROMÂNIA          
JUDEȚUL   BUZĂU 

COMUNA  RACOVITENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                              HOTARAREA Nr. 18 din 16.04.2021 
 
Privind aprobarea  cuantumului burselor de performanță, de merit, de 
studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021 
 

        Consiliul local al comunei Racoviteni județul Buzău, 
        Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Racoviteni 
înregistrat la nr. 52/09.04.2021  ; 

 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 
nr.53/09.04.2021 ; 

 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate la 
nr.32,33 /09.04.2021 ; 

 Prevederile art. 9 alin. (7), art. 82, alin.(1) si alin.(2) și art. 105 
alin. (2) lit. ”d” din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale; 

 Legea nr.38/07.01.2019 pentru modificarea si completarea Legii 
Educatiei Nationale nr.1/2011: 

 Prevederile art.3 si art.4 alin.(2) din Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 
modificat și completat prin Ordinul 5085/ 2019; 

 Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1064/ 2020 pentru 
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de 
studio și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 2021; 

 Prevederile art. 5, alin. (1), lit. j, alin. (3), lit. j, și alin. (5) din 
Legea nr. 15/ 08.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

 Adresa Școlii Gimnaziale comuna Racoviteni nr. 180/ 
25.03.2021, înregistrată la Primăria comunei Racoviteni cu nr. 577/ 
25.03.2021; 

 Adresa transmisă de dl. Emanuel Dumitru Ungureanu, deputat, 
membru în Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților 
înregistrată la nr. ; 

 Adresa Instituției Prefectului Județul Buzău nr. 3791/ 
29.03.2021 înregistrată la Primăria comunei Racoviteni; 

 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău nr. 
29644/ 31.03.2021; 

 
       În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”d” , alin (7) lit. ”a”, art. 139 alin. 
(3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ: 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E :  
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Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat,din comuna Racoviteni,care se acorda 
in anul scolar 2020-2021,dupa cum urmeaza: 

 
 Burse de performanță –  în cuantum de 100 lei; 
 Burse de merit –  în cuantum de 150 lei; 
 Burse de studiu –  în cuantum de  100  lei; 
 Burse de ajutor social –  în cuantum de 100 lei. 

 
Art. 2. Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Comuna 

Racoviteni va stabili criteriile specifice de acordare a burselor școlare în 
limita fondurilor stabilite prin bugetul local, fără a se ține cont de  religie, 
rasă, sex, apartenența politică a elevilor sau a familiilor acestora, 
apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate 
precum și accesul la burse din alte surse. 

 
Art. 3. Răspunderea pentru corectitudinea încadrării în criteriile 

generale și specifice de acordare a burselor școlare revine ordonatorului 
terțiar de credite. 

 
Art. 4. Primarul comunei Racoviteni prin compartimentul buget, 

finanțe, contabilitate precum și ordonatorul terțiar de credite vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general 

al comunei, instituţiilor și persoanelor interesate şi se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului, 
precum și pe pagina de internet a Comunei Racoviteni wwwracoviteni.ro 

 

Presedinte de sedinta 

Consilier local 

Chelu Camelia 

 Contrasemneaza 

 Secretar general 

                                                                                                          Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 
16.04.202   , cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul 
administrativ ,, cu un număr de  9 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total 
de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți la ședință. 
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ROMÂNIA          

JUDEȚUL   BUZĂU 
COMUNA  RACOVITENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
                    PROIECT DE HOTARARE  Nr. 18 din  09.04.2021 
 
Privind aprobarea  cuantumului burselor de performanță, de merit, de 
studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021 
 

        Consiliul local al comunei Racoviteni, județul Buzău, 
        Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Racoviteni 
înregistrat la nr. 52/ 09.04.2021 ; 

 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 
nr.53/09.04.2021 ; 

 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate înregistrate la 
nr. 32,33/09.04.2021 ; 

 Prevederile art. 9 alin. (7), art. 82, alin.(1) si alin.(2) și art. 105 
alin. (2) lit. ”d” din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale; 

 Legea nr.38/07.01.2019 pentru modificarea si completarea Legii 
Educatiei Nationale nr.1/2011: 

 Prevederile art.3 si art.4 alin.(2) din Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 
modificat și completat prin Ordinul 5085/ 2019; 

 Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1064/ 2020 pentru 
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de 
studio și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 2021; 

 Prevederile art. 5, alin. (1), lit. j, alin. (3), lit. j, și alin. (5) din 
Legea nr. 15/ 08.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

 Adresa Școlii Gimnaziale comuna Racoviteni nr. 180/ 
25.03.2021, înregistrată la Primăria comunei Racoviteni cu nr. 577/ 
25.03.2021; 

 Adresa transmisă de dl. Emanuel Dumitru Ungureanu, deputat, 
membru în Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților 
înregistrată la nr. ; 

 Adresa Instituției Prefectului Județul Buzău nr. 3791/ 
29.03.2021 înregistrată la Primăria comunei Racoviteni; 

 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău nr. 
29644/ 31.03.2021; 

 
       În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”d” , alin (7) lit. ”a”, art. 139 alin. 
(3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ: 
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PROPUNE:  
 
 

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat,din comuna Racoviteni,care se acorda 
in anul scolar 2020-2021,dupa cum urmeaza: 

 
 Burse de performanță –  în cuantum de 100 lei; 
 Burse de merit –  în cuantum de 150 lei; 
 Burse de studiu –  în cuantum de  100  lei; 
 Burse de ajutor social –  în cuantum de 100 lei. 

 
Art. 2. Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Comuna 

Racoviteni va stabili criteriile specifice de acordare a burselor școlare în 
limita fondurilor stabilite prin bugetul local, fără a se ține cont de  religie, 
rasă, sex, apartenența politică a elevilor sau a familiilor acestora, 
apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate 
precum și accesul la burse din alte surse. 

 
Art. 3. Răspunderea pentru corectitudinea încadrării în criteriile 

generale și specifice de acordare a burselor școlare revine ordonatorului 
terțiar de credite. 

 
Art. 4. Primarul comunei Racoviteni prin compartimentul buget, 

finanțe, contabilitate precum și ordonatorul terțiar de credite vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general 

al comunei, instituţiilor și persoanelor interesate şi se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului, 
precum și pe pagina de internet a Comunei Racoviteni wwwracoviteni.ro 

 

 
 

      Primar  

      Manu Vergilius-Luis 

        

                                                           Avizat legalitate 

                                                                                Secretar general 

                                                                          Ghioca Amalia-Cleopatra 
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ROMÂNIA          
JUDEȚUL   BUZĂU 
COMUNA  RACOVITENI 
PRIMAR 
Nr.  52 / 09.04.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea  cuantumului burselor de performanță, de 
merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, 

cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021 
 

Acordarea burselor școlare reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția 
socială cât și stimularea și motivarea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură. 

Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale prevede, printre altele și acordarea de burse 
școlare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, ca drepturi ale elevilor, cu 
alocarea fondurilor necesare din bugetul de stat și din bugetele locale. Legea lasă în 
competența consiliilor locale aprobarea cuantumului și numărului pentru fiecare categorie de 
burse, în timp ce consiliile de administrație ale unităților de învățământ au competența să 
stabilească criteriile specifice de acordare a burselor. 

În acest sens, având în vedere: 
 Prevederile art. 9 alin. (7), art. 82 și art. 105 alin. (1) lit. ”d” din Legea nr. 1/ 2011 a 
educației naționale; 
 Ordinul ministrului educației naționale nr. 5576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat 
și completat prin Ordinul 5085/ 2019; 
 Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1064/ 2020 pentru aprobarea cuantumului minim 
al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 
2021; 
 Prevederile art. 5, alin. (1), lit. j, alin. (3), lit. j, și alin. (5) din Legea nr. 15/ 
08.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 
 Adresa Școlii Gimnaziale comuna Racoviteni nr. 180/ 25.03.2021, înregistrată la 
Primăria comunei Racoviteni cu nr. 577/ 25.03.2021 prin care se comunică numărul 
necesar de burse, pentru fiecare categorie; 
 Adresa transmisă de dl. Emanuel Dumitru Ungureanu, deputat, membru în Comisia 
pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților  prin care se solicită punerea în 
aplicare a prevederilor legale privind acordarea burselor școlare; 
 Adresa Instituției Prefectului Județul Buzău nr. 3791/ 29.03.2021  prin care se 
atenționeză autoritățile locale asupra aplicării prevederilor legale privind acordarea 
burselor școlare; 
 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău nr. 29644/ 31.03.2021 
prin care se comunică alocarea de la bugetul de stat a sumei cu destinația de burse; 

 
Luând în considerare cele mai sus iterate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 
         PRIMAR, 

                                                  MANU VERGILIUS-LUIS 
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ROMÂNIA                  Aprobat,                            
JUDEȚUL   BUZĂU                PRIMAR 
COMUNA  RACOVITENI 
PRIMĂRIA 
Nr.53 /09.04.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de 
performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în 

anul școlar 2020 - 2021 
 

Elevii cursurilor cu frecvență din învățămîntul preuniversitar de stat pot beneficia de 
burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și de burse de ajutor social. Cuantumul 
minim al burselor se stabilește anual prin hotărâre de guvern. Pentru 2021, prin HG 1064/ 
04.12.2021 cuantumul minim a fost stabilit la 100 de lei. 

Ordinul ministrului educației naționale nr.5576/ 2011 modificat și completat prin 
Ordinul 5085/ 2019 prevede criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat. Criteriile specifice de acordare a burselor școlare se 
stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limita fondurilor 
repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

 Bursele școlare se acordă din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de stat cu această destinație și completate din bugetele locale ale 
unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ. Consiliile locale au 
competența să stabilească numărul și cuantumul burselor școlare pentru fiecare categorie. 

În urma analizei pe care a facut-o la nivelul unităților de învățământ, Școala 
Gimnazială comuna Racoviteni a comunicat prin adresa nr. 180/ 25.03.2021, înregistrată la 
Primăria comunei Blăjani cu nr. 577/ 25.03.2021, un număr de: 0 burse de performanță, 9 
burse de merit, 0 burse de studiu și 51 de burse sociale. 

De asemenea, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău nr. 29644/ 
31.03.2021 ne comunică alocarea de la bugetul de stat a unei sume cu destinația de burse 
școlare. Analizând suma alocată, numărul de burse solicitate și cuantumul propus consider că 
se pot acorda în anul școlar 2020 – 2021 bursele propuse în proiectul prezentei hotărâri. 

 
 
 

COMPARTIMENT BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE 
 

INSPECTOR 
                                          MICU RAMONA-CRISTINA 
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    Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
     
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 18 /16.04.2021    

0 1 2 3 
Nr. 
Crt. 

Operatiuni effectuate  Data: 16/04/2021 Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura  

1 Adoptarea hotararii s-a făcut 
cu majoritatea simplă 
/absolute/ calificată  

16/04/2021  

2 Comunicată către primar  19/04/2021  
3 Comunicată către prefectul 

judeţului  
20/04/2021  

4 Aducerea la cunoştinţă 
publică  

19/04/2021  

5 Comunicarea numai în cazul 
celei cu character individual  

  

6 Hotărarea devine obligatorie 
sau produce efecte juridice 
dupa caz   

19/04/2021  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.    
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 
proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. 
dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.“                                   ^2) Art. 197 alin. (2): 
„Hotărârileconsiliului local se comunică primarului.“  
^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...   
^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.“  
^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ 
^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică.“  
^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.“           
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea 

teritoriului,urbanism,protectia mediului si turism 
 

AVIZUL 
 
 

Nr.   32  din     pentru P.H.C.L nr   18/ 09.04.2021    privind aprobarea  cuantumului burselor 
de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021 
 

 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
               Comisia-pentru agricultura,activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, 
urbanism,protecti mediuui si turism adopta urmatorul AVIZ  

    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 18/09.04.2021  privind 
aprobarea  cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în 
anul școlar 2020 - 2021 fără amendamente. 

    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 
recomandat, secretarului general al comunei Racoviteni 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Zamfirescu Dorel 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
 Dumitru Daniela 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru invatamant ,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protectie, 

copii,tineret si sport 
 

AVIZUL 
 
 

 
Nr.  33   din     pentru P.H.C.L nr   18/ 09.04.2021    privind aprobarea  cuantumului burselor 
de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 - 2021 
 

 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
               Comisia-pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si 
culte,protectie copii, tineret si sport adopta urmatorul AVIZ  

    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 18/09.04.2021  privind 
aprobarea  cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în 
anul școlar 2020 - 2021 fără amendamente. 

    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 
recomandat, secretarului general al comunei Racoviteni 
 
 
 
 

 
 

     
    Preşedintele Comisiei  
        Chelu Camelia 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
 Samoila Dorin 
 

 


