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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului burselor și al numărului de beneficiari, pentru elevii din cadrul

Şcolii  Gimnaziale Săveni,  aferente anului şcolar 2021 - 2022

Consiliul local al comunei Săveni, judetul Ialomita, examinand:
Adresa Instituției Prefectului – Județul Ialomița nr. 5802 din data de 12.04.2021 înregistrată la

Primăria comunei Săveni sub nr. 1743 din data de 14.04.2021 privind procedarea,   la aprobarea prin
Hotărâre a Consiliului Local a cuantumului și a numarului burselor școlare pentru elevi,

Referatul de aprobare al primarului comunei la Proiectul de Hotărâre înregistrat sub nr. 1732 din
data dee 14.04.2021;

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1777 din data de 15.04.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Săveni;
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului  Ministrului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  nr.  5576/2011  privind

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu
modificările aduse prin Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019;

Art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (1^1), (1^2), alin. (2), alin. (3), art. 105, alin. (1) și alin. (2), lit.
„d” din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse
prin Legea nr. 38/2019, ale Ordinului M.E.N. NR. 3152/2020 privind structura anului școlar 2020-2021
precum  și  prevederile  H.G.  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;

În temeiul  prevederilor  art.  129  alin.  (7)  lit.  „a”  din OUG nr.  57/03.07.2019 privind  Codul
Administrativ, se emite prezentul:

P R O I E C T     D E    H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de burse ce se vor  acorda elevilor de la
Şcoala Gimnazială Săveni, care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru anul şcolar 2021-2022, după
cum urmează:

Nr.
crt.

Tip bursă
Cuantum bursă

- lei -
1. Bursă socială 100  lei/ lună
2. Bursa de merit 200  lei/ lună 

Art. 2,  Se stabileste numărul total de burse pentru care se va acorda suma stabilită la art.1, pentru 
anul școlar 2021-2022 astfel:

(1) Burse sociale – 15 elevi;
(2) Burse merit –   30 elevi;

Art. 3. Pentru obtinerea bursei de ajutor social, parintii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali



ai elevilor minori depun la unitatea de invatamant, în termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte
care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

           Art. 4.  Prezenta hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică în
termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului comunei, pentru
a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei, se
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, POPA Ștefan
L.S._________________________

                 Contrasemnează,
   Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 22.04.2021
Nr. 28.  
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