
PROIECT  
 R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BECENI 
 

H O TĂ R Â R E 

 
privind  modificarea HCL Beceni nr. 28/27.05.2021 referitoare la aprobarea  

cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor  din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Beceni, pentru anul 2021 

 
Consiliul local Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului  comunei Beceni, raportul biroului 

financiar contabil și achiziții publice din cadrul  Primăriei Beceni, avizul comisiei 
de specialiatate din cadrul Consiliului local Beceni; 

- solicitarea Liceului Tehnologic Beceni  nr. 2306/18.10.2021 privind 
propunerea de acordare a burselor în anul 2021; 

- bugetul local al comunei Beceni pe anul 2021 
- prevederile art. 82 şi art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind 

educaţia naţională 
- prevederile din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, 

cu modifiările și compeltările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului 
minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se 

acordă în anul şcolar 2021-2022 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.I. Se modifică art. 1 al HCL Beceni nr. 28/27.05.2021 referitoare la 

aprobarea  cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor  din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Beceni, pentru 

anul 2021 și va avea următorul cuprins:  

„Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2021, 

cuantumul şi numărul burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat de pe raza comunei Beceni în anul 2021, după cum urmează: 

1.  burse de merit- 100 lei/lună- 64 

2.  burse de studiu- 100 lei/lună - 1  
3. burse de ajutor social - 100 lei/lună, conform art. 13 din anexa la  

OMECTS nr. 5576/2011,  total 35 din care:    
lit. „a” – 4 burse 

lit. „b”- 24 burse 
lit. „c”- 7 burse. 

Art.II. Secretarul general al comunei va comunica  prezenta  hotărâre 

persoanelor şi autorităţilor interesate.  
        INIŢIATOR,     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                                         Secretar general al comunei, 
  Adrian BURLACU                                                         Elena CÂRCEI 
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