
 ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.35/27.05.2021 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor 

acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

 din comuna Helegiu pentru sem. al II-lea al anului școlar 2020-2021 

 

 

    Consiliul Local al Comunei Helegiu în ședința ordinară din 27 .05.2021; 

        Având în vedere prevederile: 

- H.G. nr. 1064/04.12.2020 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 în anul școlar 2020-2021; ale 

art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (1^1)-(1^2), alin. (2), alin. (3), 

art. 105, alin. (1) şi alin. (2), lit. d) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului M.E.C. nr. 3125/2020 

privind structura anului școlar 2020-2021; ale Ordinului M.E.C.T.S. 

nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din 

învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările aduse prin 

Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019; 

Vazand:  Referatul de aprobare nr. 3803/20.05.2021 al Primarului comunei 

Helegiu și Raportul de specialitate  nr. 3804/20.05.2021 la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea numărului și al cuantumului lunar al burselor acordate elevilor 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Helegiu pentru 

sem. al II-lea al anului școlar 2020-2021,  

In conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local 

Helegiu nr. 1/26.05.2021 si 18/21.05.2021; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d, alin. (7), lit. a, 

art. 134, alin. (4), art. 139, alin. (3), lit. a art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, 

alin. (1), lit. a și art. 243, alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se aprobă ca in anul scolar 2020-2021, semestrul II, cuantumul fiecarei 

burse de performanta, de merit de studiu si de  ajutor social pentru elevii inscrisi 

la cursurile cu frecventa in invatamanatul  preuniversitar de stat din comuna 

Helegiu, sa fie de 100 lei . 



  Art. 2(1). Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual de 

consiulul de administratie al unitatii de  invatamanat, in limitele fondurilor 

repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor 

scolare 

(2)  Criteriile minime de acordare a burselor  sunt : nota 10 la purtare, prezenta 

inegrala la cursuri, cu exceptia situatiilor motivate prin certificate medicale si 

alte scutiri. 

   Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 

Primarul comunei Helegiu prin Biroul Financiar Contabilitate , Taxe si 

Impozite, Recuperare Ccreante din cadrul unității administrativ-teritoriale 

comuna Helegiu. 
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Adoptata  cu: 

14 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

14 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


