
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  9   /2021 
Privind  aprobarea cuantumului burselor școlare acordate până la sfârșitul anului 2021 

 
 Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data 
de  25.02.2021; 

            Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 10 din 19.02.2021 și Referatul de aprobare  nr. 
42/10/19.02.2021  întocmite de către Primarul comunei Beriu  prin care se propune aprobarea 

cuantumului burselor școlare acordate acordate până la sfârșitul anului 2021; Raportul nr. 43/ 

10/ 19.02.2021 al compartimentului buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate; În 
baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr.  1 și 2  înregistrate în 

ședința comisiei din 24.02.2021; Văzând nota de fundamentare nr. 381/19.02.2021 elaborată de 
dna director, prof.  ONESCU  SILVIA -președintele comisiei de acordare a burselor școlare ; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 (2) din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării , 
Tineretului și Sportului nr.  5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ; ale art. 82 alin.(1-2) și art.105 alin.(2)  

din Legea 1/2011  Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; În 
considerarea prevederilor HG 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 ; 

În temeiul  art.129, alin. (2) lit. d.) , ali.(7) lit.a)  (14), art.139 alin.(1) coroborat cu  
art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă  cuantumul burselor școlare ce se vor plăti din bugetul local al comunei 
Beriu ,  elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Beriu, după cum urmează :     

- burse de merit – 250 lei/lună; 

                     - burse de studiu – 200 lei/lună; 
           - burse de ajutor social – 150 lei/lună. 

Art.2. Numărul burselor școlare se va stabili după aprobarea bugetului local al  comunei 
Beriu. 

Art.3. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  Legea 

nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare 
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica : Institutiei Prefectului-  judetul Hunedoara; 

Primarului comunei Beriu; compartimentului buget contabilitate și conducerii Scolii Gimnaziale 
,,Constantin Daicoviciu,, Beriu și se se aduce la cunoştinţa publică prin afişare și publicare pe site-

ul  instituției . 

 
Beriu 25.02.2021          

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
ȘTEFĂNIE  Rareș Cătălin                                               Secretar general 

     jr. FIRIDON  Ionela  
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” , 0 ,,abțineri”  
Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă 

 


