
 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind : aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare, aferente semestrului al II-lea  

   al anului scolar 2021 – 2022 și al numărului de beneficiari, pentru elevii din  

   învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Scrioaștea. 

 

 Consiliul Local al comunei Scrioaștea, Județul Teleorman, convocat în ședință 

ordinară în data de 11.03.2022,  

Având în vedere : 

 

• Referatul de aprobare nr. 1544 / 03.03.2022, al Primarului Comunei 

Scrioaștea; 

• Raport de specialitate nr. 1549 / 03.03.2022, întocmit de compartimentul de 

resort ;   

• adresa nr. 442 / 01.03.2022 a Școlii Gimnaziale ”Anghel Manolache” 

Scrioaștea înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub nr. 1477 / 

01.03.2022 prin care comunicăm instituției noastre numărul de elevi 

beneficiari de burse școlare pe semestrul al iI – lea al anului școlar 2021 – 

2022; 

• Hotărârea nr. 9 / 28.02.2022 a Consiliului de Administrație a Școlii 

Gimnaziale ”Anghel Manolache” Scrioaștea privind acordarea burselor 

școlare pe semestrul al II – lea al anului școlar 2021 – 2022 pentru ; 

• avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

• prevederile art.unic alin.(2) din H.G. 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 școlar 2021-2022; 

• prevederile art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• prevederile O.M.E.C.S. nr. 5870 / 2021 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.129 alin.(2), lit. d și alin.(7) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2) și ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 



         Art.1. Se aprobă acordarea de burse de ajutor social, burse de studiu, burse de 

merit şi burse de performanţă pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în 

învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Scrioaștea, județul Teleorman, pentru 

semestrul al II-lea al anului şcolar 2021 - 2022,  conform fondurilor bugetare alocate în 

anul bugetar 2022. 

Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare, după cum urmează: 

- 500 lei/lună/elev pentru bursa de performanță; 

- 200 lei/lună/elev pentru bursa de merit; 

- 150 lei/lună/elev pentru bursa de studiu; 

- 200 lei/lună/elev pentru bursa de ajutor social. 

  Art. 3. Se aprobă un număr total de 114 burse școlare, pentru elevii înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Scrioaștea, 

județul Teleorman, pentru anul şcolar 2021-2022 semestrul I, după cum urmează :  

- bursa de performanță  -  0 beneficiari; 

- bursa de studiu  -  0 beneficiari; 

- bursa de merit   - 18 beneficiari; 

- bursa de ajutor social  - 96 beneficiari. 

Art.4.  Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat sunt cele prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5870/2021, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  Art.5. Secretarul general al Comunei Scrioaștea va comunica prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului judetului Teleorman, în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate, primarului comunei Scrioaștea și instituțiilor abilitate. 

 

 

 

 

   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

Ștefan Victor 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate,  

                       Secretar general al UAT,  

               Elena CERNEA 

 

 

 

SCRIOAȘTEA, 

Nr. 17 / 11.03.2022  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) (majoritate simplă) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 

12 voturi “pentru”, __--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din 

care 12 prezenţi . 


