
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 

    
  

PROIECT DE HOTARARE NR. 41 
privind aprobarea burselor pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021 
 
 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 
- Referatul de aprobare nr. __________________ a  primarului comunei Vadu Pasii 
- Raportul compartimentului de specialitate nr. ___________________ întocmit şi prezentat 

de doamna Dinu Iuliana, inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu 
Paşii, judeţul Buzău,  	

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. 
________/_________________2021; 

- Adresa nr. 4555/13.04.2021 a Scolii Gimnaziale Vadu Pasii; 
- Adresa nr. 4378/09.04.2021 a Institutiei Prefectului judetul Buzau; 
- Adresa DGFP nr. 29644/31.03.2021; 
- Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 art. 28; 
- HG nr. 1064/2020, publicata in M.OF. nr. 1195 din 8 decembrie 2020; 
- Ordinul Ministrului Educatiei nr. 5576/2011 publicat in M.Of. nr. 768 din 01 noiembrie 

2011; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021; 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aproba acordarea din bugetul local, de burse pentru elevii de la cursurile cu 
frecventa din invatamantul preuniversitar pe anul 2021, repartizat pe categorii de burse si unitati de 
invatamant, astfel: 

- Burse de performanta 
- Burse de merit 
- Burse studiu 
- Burse de ajutor social, 
Art.2. Numarul de burse prevazute la art.1 se vor stabili de catre unitatile de invatamant pe 

fiecare categorie de bursa, in baza rezultatelor in anul 2020 si vor fi comunicate Consiliului Local 
pentru alocarea sumelor necesare in bugetul anului 2021; 

Art.3. Criteriile specifice de acordare a burselor, se stabilesc in consiliul de administratie 
ale unitatilor de invatamant in limita fondurilor stabilite prin bugetul local; 

Art.4. Raspunderea pentru incadrarea in criteriile generale si specifice de acordare a 
burselor, revine fiecarui ordonator tertiar de credite; 

Art.5. Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat pe anul 2021 astfel : 

- 100 lei/luna, pentru fiecare categorie de bursa. 
Art. 6. Primarul UAT Vadu Pasii si ordonatorii tertiari de credite vor aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari 



Art. 7. Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 
   
          INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
Aprilie  2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din 

numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 

 


