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din 16.12.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.223 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii 

din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.32265/14.12.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.32266/14.12.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.32267/14.12.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE - Secretar general: 

▪ Prevederile art.82 și art.105 alin.(2) lit.d) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile art.1-5, art.7-9, art.11-13 și art.17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 

cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile H.G. nr.666/2019 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 elevilor în anul școlar 2019-2020. 

▪ Adresa nr.1864/13.12.2021 Școlii Gimnaziale Bod, înregistrată la Primăria Bod cu nr.32184/13.12.2021. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), alin.(7) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă numărul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2021-

2022 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale 

Bod, după cum urmează: 

▪ Ajutor social: 11 burse 

▪ De boală: 3 burse 

▪ Merit: 34 burse 

 

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod  aprobă cuantumul burselor școlare prevăzute la art.1, cu obligativitatea 

respectării condiției ca elevii beneficiari să obțină și nota 10 la purtare, astfel: 

▪ bursă de merit : 100 lei/lună/elev, pentru elevii care au media generală  între 8,50 - 10,00; 

▪ bursă de studiu:100 lei/lună/elev, pentru elevii care au media generală peste nota 7; 

▪ bursă ajutor social /boală: 100 lei/lună/elev. 
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ART.3 Numărul burselor școlare de merit și de studiu se vor modifica în semestrul II al anului școlar 2021-2022, 

în funcție de numărul elevilor clasei a cincea care îndeplinesc criteriile generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat. 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenți. 


