
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din comuna Costești pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 

 
Avand in vedere: 
 Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 2720/20.05.2021; 
- raportul de specialitate nr. 2721/20.05.2021 al secretarului general al comunei Costesti,  
judetul Buzau; 
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 
-prevederile art. 82, alin. (1), alin. (2), art. 105, alin. (2), lit. d din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
-adresa nr. 339/19.05.2021 a Școlii Gimnaziale Costești; 
-adresa nr. 4378/09.04.2021 a Instituției Prefectului – Județul Buzău; 
- prevederile 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; 
-prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, 
alin. (1), lit. a) și art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat din comuna Costești pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 
în sumă de 100 lei, după cum urmează : 



-100 lei/elev/lună pentru bursă de merit pentru elevii care au obținut rezultate deosebite 
la învățătură, cu media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, 
respectiv în primul semestru al anului școlar; 

-100 lei/elev/lună pentru bursă de studiu pentru elevii care se încadrează în prevederile 
art. 9, art. 10, art. 15, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

-100 lei/elev/lună pentru bursă de ajutor social pentru elevii care se încadrează în 
prevederile art. 11, art. 12, art. 15, art. 13, art. 14, art. 15 și art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 
5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 2. Se aprobă acordarea unui număr de burse, după cum urmează : 
 -burse de merit conform art. 8 din OMEC nr. 5576/2011 – 70 
 -burse de studiu conform art. 9 din OMEC nr. 5576/2011 – 20 
 -burse de ajutor social conform art. 13 din OMEC nr. 5576/2011 – 45. 
Art. 3. Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul de stat, 

din sume defalcate de TVA. 
Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 

 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 

Constantin Cristian                                 SECRETAR GENERAL, 
                                  STAN NICOLETA-MONICA  
 
           
                                                
COSTESTI, 28.05.2021 
Nr. 23 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 
28.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de  11   voturi pentru,  -  vot împotrivă,  -  abţinere, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi    11    consilieri prezenţi la şedinţă.  
  

 
 

 


