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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 41 
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2021 – 2022 

 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți nr. 5553/20.12.2021; 
- adresa nr. 1410/23.11.2021 a Școlii Gimnaziale Braniștea prin care se solicită acordarea 

burselor la nivelul Școlii Gimnaziale Braniștea ; 
- prevederile HG nr. 1094 din 6 octombrie 2021 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 2021-2022 ; 

- prevederile art. 3 și art. 4, alin. 2 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 5554 / 20.12.2021 ; 
- avizul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Braniștea ; 

În temeiul art. 139, alin. 1 și alin. 3, art. 166, alin. 2 și art. 196 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se  aprobă pentru anul  școlar 2021 – 2022 un număr de 32 burse, pentru elevii  din 
învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Braniștea, după cum urmează: 
       -     burse sociale: 11 burse; 

- burse de merit: 21 burse. 

Art. 2 Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din cadrul Școlii 
Gimnaziale Braniștea pentru anul școlar 2021 – 2022, după cum urmează: 

 
. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea, județul 
Mehedinți, în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului – județul Mehedinți – în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniștea, Compartimentului Financiar-Contabil, 
Școlii Gimnaziale Braniștea și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin 
publicare pe pagina de internet a instituției www.clbranistea.ro. 

20.12.2021 
 

Inițiator,    Avizat de legalitate, 
Primar, Secretar General Comuna Braniștea, 
I. Marin   Blăgniceanu Ionuț 

Semestrul I Semestrul II 
burse sociale: 100 lei/lună/elev burse sociale: 200 lei/lună/elev 

burse de merit: 100 lei/lună/elev burse de merit: 200 lei/lună/elev 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2021 – 2022 
 

Având in vedere adresa Școlii Gimnaziale Braniștea nr. 1410/23.11.2021 și ținând cont de 
prevederile art. 4 din OMECTS nr. 5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.” 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 
stat, sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. 

Bursele de performanță se acordă elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale 
ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Bursele de merit și 
bursele de studiu se acordă elevilor, în funcție de rezultatele obținute la învățătură, bursele de ajutor 
social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de 
studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de 
învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 
activităților școlare. 

Ținând cont de prevederile art. UNIC din HG nr. 1094 din 6 octombrie 2021 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 2021-2022  propun 
aprobarea numărul și cuantumul burselor pentru anul școlar 2021 – 2022, după cum urmează: 

 

ANUL SCOLAR 2021-2022 
Semestrul I Semestrul II 

Tip bursa Număr Cuantum Tip bursa Număr Cuantum 
Burse sociale 11 burse 100 lei/lună/elev Burse sociale 11 burse 200 lei/lună/elev 

Burse de merit 21 burse 100 lei/lună/elev Burse de merit 21 burse 200 lei/lună/elev 
 

                    Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma în care a fost 
inițiat. 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2021 – 2022 
 

Având in vedere: 
- adresa Școlii Gimnaziale Braniștea nr. 1410/23.11.2021; 
- prevederile art. 4 din OMECTS nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat “Cuantumul unei burse 
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se 
stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale 
ale sectoarelor municipiului București.”; 

- prevederile art. UNIC din HG nr. 1094 din 6 octombrie 2021 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 2021-2022 ”(1) În 
semestrul I al anul şcolar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de 
studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, 
cu frecvență, este de 100 lei. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în 
semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, 
de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, 
cu frecvență, este de: a) 500 lei, pentru bursa de performanță; b) 200 lei, pentru bursa de merit; 
c) 150 lei, pentru bursa de studiu; d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. (3) Bursele se asigură 
din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ 
preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat cu această destinație. (3) Autoritățile deliberative ale administrației publice 
locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această 
destinație în bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 5553 /20.12.2021 prin care se propune 
numărul și cuantumul burselor, după cum urmează: 
 

ANUL SCOLAR 2021-2022 

Semestrul I Semestrul II 
Tip bursa Număr Cuantum Tip bursa Număr Cuantum 

Burse sociale 11 burse 100 lei/lună/elev Burse sociale 11 burse 200 lei/lună/elev 
Burse de merit 21 burse 100 lei/lună/elev Burse de merit 21 burse 200 lei/lună/elev 

 

Având în vedere prevederile legale, precum și necesitatea de a veni în sprijinul elevilor, vă rugăm 
să dispuneți. 

Inspector, 
Compartiment Financiar-Contabil 


