
    

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                                                         
HOTĂRÂREA NR. 136/25.11.2021 

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din Comuna Cristian, pentru anul școlar  

2021-2022, semestrul I 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e)  art. 9 alin.7, art. 82 alin. (1), art. 105  alin. (1) și alin.(2) , lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. nr. 1064/2020 
pentru aprobare  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; 
 f)  art.4, art.5, art. 20 din Anexa nr. 1 din Ordinul METCS  nr. 5576/07.10.2011, privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat; 
 g) art. 129, alin. (1),  alin. (2), lit. b) și d),  alin. (4) , lit. a) ,alin.(7) lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ 

Având în vedere: 
a)Adresa Scolii Gimnaziale Cristian nr. 2131/08.11.2021, înregistrată la sediul instituției  sub 
nr. 19366/08.11.2021, prin care solicită aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat; 
b)Referat de specialitate  nr. 19823/15.11.2021 al compartimentului juridic  prin care solicită 
aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru 
semestrul 1 din anul educațional 2021-2022; 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi prin care se propune  
aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar  
de stat din Comuna Cristian, pentru anul scolar 2021-2022, semestrul I, înregistrate sub nr. 
221/24.11.2021, nr. 224/23.11.2021 și nr. 224/24.11.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea de burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit, 
pentru elevii înscriși la cursurile cu frecvență în învățământul  preuniversitar de stat  din 
Comuna Cristian, pentru anul școlar 2021-2022, semestrul I. 

 



 
Art.2. Se aprobă acordarea următorelor tipuri de burse, a numărului și cuantumului 

acestora: 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul Bursei Cuantum lunar/ 
lei 

Nr. beneficiari 
semestrul I, an  

2021-2022 
 Burse sociale   
1 Burse sociale pentru orfani 160 2 
2 Burse sociale pentru familii cu 

venituri mici 
160 10 

 
3 Burse medicale 160 1 

    
 Burse de studiu 100 1 
 Burse de merit pentru rezultate la 

învătătura: 
  

1 Media cuprinsă  între 8,50-8,99 100 12 
2 Media cuprinsă  între 9,00-9,49 150 15 
3 Media cuprinsă  între 9,50-10.00 200 37 

 
     Art.3. Plata burselor va fi efectuată eșalonat conform repartizărilor bugetare trimestriale 
aprobate. 
 

 Art.4. Primarul comunei Cristian  prin Biroul Financiar, Buget-Contabilitate din 
subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
prevederilor din actele normative în materie. 
 
  

Adoptată la Cristian, în data de 25.11.2021 
 
 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ     
              Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                      SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Birou Finaciar, 1ex. Scoala 
Gen . Cristian; 
 Red:AN/AN/6 ex.                             




