
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea numărului si cuantumul burselor scolare pentru anul 
scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din cadrul 

Scolii Gimnaziale Florica , judetul Buzău 
 

Consiliul Local Florica, judetul Buzău 
Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrat la nr. 
406/05.03.2021, 
  - raportul compartimentului responsabil, înregistrat la 
nr.415/05.03.2021,  
  - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Florica; 

- Prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordinului nr.5576/2011 al Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 
modificarile și completările ulterioare. 

 - Prevederile HG nr.1064/2020 care stabilește cuantumul minim al 
burselor ce pot fi acordate în anul școlar 2020-2021, elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat cu frecvență. 

- respectarea criteriilor generale de acordare prevăzute de Ordinul 
5576/2011 și asigurarea finațării burselor cu respectarea art.105 alin(2),lit. d 
din Legea educației naționale nr.1/20111.  

- Adresa Școlii Gimnaziale Florica prin care se comunică numărul 
estimativ de burse  aprobat in cadrul Consiliului de administratie, pentru anul 
scolar 2020-2021. 

 În temeiul art. 129 alin. 1 si art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E: 

         ART. 1 Se aproba numarul si cuantumul burselor pentru anul scolar  
2020-2021 pentru elevii din învatamantul preuniversitar din cadrul Scolii 
Gimnaziale Florica , județul Buzău , după cum urmează: 

- Burse de merit - 6 burse în cuantum de 150 lei, 
-Burse de ajutor social- 7 burse  în cuantum de 100 lei/lunar. 
 
ART.2 Criteriile specifice de acordare a burselor, se stabilesc in consiliul 

de administratie ale unităților de învatamant în limita fondurilor stabilite prin 
bugetul local. 

 Art.3 Răspunderea pentru încadrarea în criteriile generale și specifice de 
acordare a burselor, revine fiecarui ordonator tertiar de credite. 

 
 
 



 
 
 
Art.4 Primarul comunei Florica prin intermediul compartimentului 

financiar contabil, precum si ordonatorii tertiari de credite vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Art.5. Secretarul general delegat al comunei va comunica prezenta 

hotărâre unităţilor şi persoanelor interesate  . 
      
 
 

             PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
                  Consilier local,                                             Contrasemnează, 
                 Lupu Cristian                                Secretar general delegat comună 
                                                                                Lupu Marcelica Adriana 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 31.03.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de __voturi pentru , 
__ abtineri si ___ voturi impotriva , din numarul total de ____consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta. 
	

 	


