
) 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BALTA ALBA 
CONSILIUL LOCAL 

H OTĂRÂRE 

privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 
2020-2021 

Consiliul local al comunei Balta Alba, judeţul Buzau, întrunit în şedinţă de lucru 
ordinară in data de 20.04.2021. 

Având în vedere; 
- referatul de aprobare nr.1855/05.04.2021, a Primarului comunei Balta Alba;

raportul de avizare a comisilor de specialitate a Consiliului local 
nr.85,86,87/20.04.202 l; 
-adresa nr.14094/06.11.2020, al Inspectoratului Scolar Judetean Buzau; - adresa
nr.176/18.03.2021 a Scolii Gimnaziale Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau;
- adresa nr.3791/29.03.2021 a Institutiei Prefectului Judetul Buzau;
- raportul de specialitate nr.1854/05.04.2021 a compartimentului contabilitate,taxe si
impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba;
- prevederile art.82 alin.(l) si(2) si ale art.105 alin.(2),lit d) din Legea nr.1/2011 a
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.3,art.4 si art.19 din Anexa 1 la Ordinului M.E.C.T.S .. nr. 5576/2011 privind
aprobarea criteriilor geberale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat,cu modificarile si completarile ulterioare ;
-art.129 alin.(2) lit d si alin.(7) lit.a) si(s) din OUG.nr.57/2019,privind Codul
administrativ

In temeiul art.196,alin.(1 ),lit.a),din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019,privind codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aprobă numarul lunar al burselor scolare ce se acorda elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2020-2021,inclusiv pe perioada 
vacantelor scolare,potrivit anexei nr.l,anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2.Se aproba cuantumul lunar al burselor prevazute la art. l .,dupa cum urmeaza; 
a).bursa de performanta-150 lei. 
b).bursa de merit -120 lei. 
c).bursa de studiu- 100 lei. 
d).bursa de ajutor social - 100 lei. 
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

comunei Balta Alba, judetul Buzau,prin compartimentul de specialitate si Scoala 
Gimnaziala Amara,comuna Balta Alba,judetul Buzau. 

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, 






