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HOTĂRÂREA NR. 83 
din 30 iunie 2021 

privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare al primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul Juridic şi 

Autoritate Tutelară; 
•Solicitările unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea privind 

necesarul de burse pentru anul şcolar 2020-2021; 
•Hotărârea Consiliului local nr.72/26.05.2021 privind aprobarea bugetului general al oraşului 

Buftea pe anul 2021; 
•Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de Dezvoltare 

Comunitară ; 
•Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie ; 
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială ; 
•Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
•Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte ; 
•Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
•Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

•Hotărârea Guvernului nr. 1064/2020 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 2020-2021; 

ln conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1), alin.(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea 
nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din 
Criteriu general aprobat de Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
5576/2011 modificat şi completat de Ordinul nr. 5085/2019, ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 129, alin. (2), lit. (d) 
şi alin. (7) lit. (a), din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196, alin. (1 ), lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă numărul burselor care se acordă elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2021, detaliate pe categorii pentru fiecare unitate 
de învăţământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Cuantumul burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, în anul şcolar 2020-2021, este de 100 de 
lei/lună. 



Art.2. - Acordarea burselor se face de către unităţile de învăţământ, conform Ordinului 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 modificat şi completat de 
Ordinul nr. 5085/2019, în funcţie de criteriile aprobate de către consiliile de administraţie ale 
acestora, numărul de burse aprobat şi în limita fondurilor alocate. 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate şi unităţile de învăţământ, vor 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate, unităţilor de învăţământ în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului • 
Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LI A - AELA 



ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.83130.06.2021 

A. Numărul burselor şcolare care se acordă elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din oraşul Buftea - anul 2021: 

Nr. 
Crt. Unitatea de învăţământ 

1. 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Buftea 

2. Şcoala Gimnazială Nr. 2 
Buftea 

3. 
Şcoala Gimnazială Nr. 3 
Buftea 

4. Liceul Tehnologic Dumitru 
Dumitrescu 

5. 
Liceul Tehnologic Barbu A. 
Ştirbey 

Nr. estimat de potenţiali beneficiari de burse conform Ordinului 

Burse de 
performanţă 

/art. 6) 

10 

10 

. 

5 

. 

25 

MEC nr. 5576/2011 

Burse de 
merit 

/art. 8) 

360 

200 

49 

327 

120 

1056 

Burse de 
Burse de 

studiu 
ajutor 
social /art. 9) /art. 13) 

. 20 

15 65 

. 12 

o o 

10 5 

25 102 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

AH~E~ 

Total 
burse 

390 

290 

61 

332 

135 

1208 


