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P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare  ce se vor acorda elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat din comuna Mânzălești , județul Buzău , pe semestrul II al anului 

școlar 2021-2022 

 
Consiliul local al comunei Mânzălești, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,  

 
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel , înregistrata la nr.  

29/21.02.2022; 

-  raportul de specialitate  întocmit de compartimentul financiar contabil, 

impozite și taxe local, salizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mânzălești, înregistrat la nr.30/21.02.2022, 

- avizele   comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Mânzălești , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile art.9 alin (7) , art.82 alin (1),(2) și (3) și art.105 alin (2) lit.d) din Legea 

nr.1/2011 a educației naționale , cu modificările și completările ulterioare , 

- prevederile cap.I – art.3 și art.4 , cap.II –art.5 , cap.III – art.20 din Ordinul 

nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elivilor 

din învățământul preuniversitar de stat , cu modificările și completările ulterioare , 

- prevederile  articolului unic , alin (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1094/2021 

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 2021-2022, 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și 

completările ulterioare , 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Mânzălești nr.10/2022 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pe anul 2022, 



- prevederile adresei nr. 101/21.02.2022 comunicată de Școala Gimnazială 

Comuna Mânzălești , județul Buzău,  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.129 alin (2) lit.b), lit.d) şi alin (7) lit.a), art.139, 

alin.(3) lit.a) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1 Se aprobă numărul de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență în 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Mânzălești , județul 

Buzău , conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2022, burse aferente 

semestrului II al anului școlar 2021-2022, finanțate de la bugetul local al comunei 

Mânzălești, repartizate pe categorii de burse , după cum urmează : 

- Burse de merit  - 10 

- Burse de studiu – 6 

- Burse  de ajutor social – 27 

- Total burse -43  

 Art.2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art.1, după cum urmează : 

- Burse de merit -200 lei  

- Burse de studiu -150 lei  

- Burse de ajutor social -200 lei . 

Art.3 (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii 

nr.1/2011 , cu modificările și completările ulterioare , ale Ordinului nr.5576/2011 și 

a Comisiei de acordare a burselor din cadrul Școlii Gimnaziale Comuna Mânzălești, 

în limita fondurilor repartizate din bugetul local și în raport de integralitatea 

efectuării de către elevi a activităților școlare . 

 (2) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare . 

 (3) Prin excepție de la alin (2) bursele de ajutor social se acordă pe 

perioada vacanțelor școlare categoriilor de elevi care se încadrează în situațiile 

prevăzute la art.19 din Ordinul nr. 5576/2011 



Art.4 Bursele care fac obiectul prezentei hotărâri ăn cuantum de 8300 lei vor 

fii acordate din bugetul local al comunei Mânzălești , aprobat conform HCL 

nr.10/2022  

Art.5  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente semestrului 

II,in valoare de8.300  lei, va fi prevăzută în  bugetul de venituri si cheltuieli al 

comunei Mânzălești ,pe  anul  2022  la capitolul 65.02.04.01 ,, Învăţământ secundar 

inferior ,, subcapitolul 59.01 ,, Burse ,, . 

Art.6 Primarul Comunei Mânzălești , județul Buzău prin intermediul 

Compartimentului financiar contabil , impozite și taxe locale , salarizare și Directorul 

Școlii Gimnaziale Comuna Mânzălești , vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

  Art.7  Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă 

publică a hotărâri  şi o va comunica  institutiilor si autoritatilor interesate . 

 

 

 

            PRIMAR ,                                                                                   AVIZEAZĂ                               
      Moldoveanu Viorel                                                              Secretar General  al Comunei                       

                                                                                            Iancu Viorica Raimonda  
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