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PROIECT DE HOTARARE 
Privind  aprobarea  numarului  de burse  si  cuantumul acestora ,  acordate elevilor din  
unitatile  de invatamant preuniversitar  de stat  aflate  pe teritoriul UAT Mereni pentru 

semestrul II al anului scolar 2021-2022 
Scoala  Gimnaziala  ,, Nichita Stanescu,, Mereni 

 
 

Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 
21.04.2022; 
Avand  in vedere: 
-Prevederile art. 120, alin. (1) , art. 121, alin. (1) din Constitutia Romaniei, cu modificarile  si 
completarile ulterioare; 
-Prevederile  art. 3 si art. 4 din Carta europeana a  autonomiei locale  adoptata la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
-Prevederile art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), alin. (2)  si alin. (3) si art. 105, alin. (2), lit. d)  din 
legea educatiei nationale nr. 1/ 2011 , cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 13, alin. (3) din HG nr. 369 / 2021 privind  aprobarea criteriilor generale  de 
acordare a burselor elevilor; 
-Prevederile HG nr. 1094 / 2020  pentru aprobarea  cuantumului minim al burselor de 
performanta, de merit, de studio si de ajutor social  pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat, cu frecventa  care se acorda  elevilor in anul scolar 2021-2022; 
-Ordinul MECTS nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale  de acordare a burselor  
elevilor  din  invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
aduse prin  Ordinul MECTS nr. 3073/31.01.2022; 
- Prevederile art. 5, alin. (1) , lit. h), lit. g) , alin. (4) si anexa nr. 5 din Legea bugetului  de stat 
pe anul 2022 nr. 317 / 28.12.2021; 
-Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii  nr. 52 / 2003 privind transparenta  decizionala in administratia publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d)  coroborat cu alin. (7) , lit. 
a) si e)  din OUG nr. 57 / 2019 privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Luand act de: 
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-Referatul de  aprobare  intocmit de catre  domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 
inregistrat  sub nr. 2625 / 20.04.2022; 
-Raportul de specialitate  intocmit de catre  domnul Tanase Liviu, inspector in cadrul 
Compartimentului  contabilitate inregistrat  sub nr.  2626 / 20.04.2022; 
-Adresa nr.  405 / 29.03.2022  din partea Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni  privind 
numarul de burse  solicitate  pentru semestrul II  al anului scolar 2021-2022 inregistrata la 
Primaria Mereni sub nr. 1998 / 29.03.2022; 
 Tinand cont  de faptul ca acordarea burselor reprezinta o forma de sprijin material 
ce vizeaza atat  protectia sociala  cat si stimularea elevilor  care obtin rezultate foarte bune la 
invatatura si disciplina; 
 In temeiul prevederilor art. 129, alin. (14) , art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 
140, alin. (1)  coroborat cu  art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 / 
2019 privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 

SE PROPUNE: 
 
 

Art. 1- Aprobarea numarului  de burse scolare  si cuantumul  acestora pentru elevii  Scoliii 
Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni, comuna Mereni, judetul Constanta pentru semestrul 
II al anului scolar 2021-2022, in concordanta cu criteriile  generale stabilite  prin Ordinul 
MECTS nr. 5870 / 2021 cu modificarile si completarile ulterioare, aduse prin Ordinul MECTS 
nr. 3073 / 31.01.2022, astfel: 

A. Burse de merit -  14 elevi  

B. Burse sociale – 37 elevi; 

C. Burse  de studiu -  5 elevi. 
Pentru anul 2022  fondurile necesare acordarii burselor  in suma de 90.000 lei  au fost aprobate in 
bugetul local de venituri si cheltuieli  al comunei Mereni pe anul 2022. 

A. Burse sociale  in cuantum de: 100 lei; 
B. Burse de merit in cuantum de : 70 lei -locul I, 60 lei locul II,  40 lei locul III. 
C. Burse de studio in cuantum de : 150 lei. 

Art. 2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 
Mereni  prin compartimentele de specialitate si Scoala  Gimnaziala ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
Art. 3- Prezenta hotarare poate fi contestata in conditiile legii contenciosului administrativ nr. 554 / 
2004 , cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 4- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta 
pentru control si verificarea legalitatii. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSŢANŢA 

PRIMAR  MERENI 

Sţr. Liberţăţii nr. 112, Mereni Ţel / curttFax : 0241-859203 
www.primãria-mereni.ro ; e-mail : primãria.mereni@yahoo.com 

NR.  2625/20.04.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

La  proiectul de hotarare  privind  aprobarea  numarului  de burse  si  cuantumul acestora ,  
acordate elevilor din  unitatile  de invatamant preuniversitar  de stat  aflate  pe teritoriul UAT 

Mereni pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022 
Scoala  Gimnaziala  ,, Nichita Stanescu,, Mereni 

 
 

 
Avand in vedere: 
-Adresa nr. 405 / 29.03.2022  din partea Scolii  Gimnaziale ,, Nichita Stanescu ,, Mereni  inregistrata la 
Primaria comunei Mereni sub nr. 1998 / 29.03.2022 privind numarul de burse  solicitate pentru 
semestrul II  al anului scolar 2021-2022; 
-Prevederile art. 82, alin. (1)  si alin. (2) si art. 105, alin. (2), lit. d)  din Legea educatiei  nationale nr. 
1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile  HG nr. 1094 / 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de 
merit, de studiu  si de ajutor social pentru elevii  din  invatamantul preuniversitar de stat,  cu frecvenrta, 
care se acorda  elevilor in anul scolar 2021-2022; 
-Ordinul MECTS nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  elevilor 
din invatamantul  preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare aduse  prin Ordinul 
MECTS nr. 3073 / 31.01.2022; 
-Prevederile  art. 5, alin. (1), lit. h), lit. g),  alin. (4) si anexa nr. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 
2022 nr. 317 / 2021; 
-Prevederile art. 59 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In sarcina  autoritatii publice locale  exista obligatia  prevazuta de art. 82, alin. (2)  din Legea 
educatiei  nationale nr. 1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare, de aprobare a cuantumului  
si numarului de burse scolare prin hotarari ale consiliului local. 
 In conformitate cu  cu Legea educatiei nationale  nr. 1/2000 , cu modificarile si completarile 
ulterioare, finantarea  unitatilor de invatamant  preuniversitar de stat cuprinde finantarea de baza, 
finantarea complementara si finantarea suplimentara. 
 Criteriile de acordare  a burselor au fost stabilite  prin Ordinul MECTS nr. 5870 / 2021 
privind aprobarea criteriilor  generale  de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar 
de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 Elevii  de la cursurile  cu frecventa  din invatamantul preuniversitar  de stat  pot benefciia 
de burse de merit, burse de performanta, burse de studiu si burse de ajutor social.  
 Bursele se acorda din sume defalcate  din taxa pe valoarea adaugata, aprobate annual prin 
Legea  bugetului de stat  cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor art. 105, alin. (2) din Legea  
educatiei nationale nr. 1 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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 Din punct de vedere  economic proiectul de hotarare indeplineste  conditiile pentru a fi 
supus  dezbaterii aprobarii plenului Consiliului Local. 
 Din punct de vedere juridic , raportat la prevederile legale incidente prezentate, proiectul 
de hotarare indeplineste  conditiile legale pentru a fi supus  dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului 
Local. 
 In punct de vedere al impactului social, aprobarea proiectului duce la progresul  
comunitatii, ce este asigurat prin educatie si actiuni cu impact, acolo unde nevoia de sprijin este  o 
necessitate. 
 In considerarea  celor expuse mai sus, supun spre analiza si aprobare   deliberativului  local 

al comunei Mereni proiectul de hotarare privind  aprobarea  numarului  de burse  si  cuantumul 
acestora ,  acordate elevilor din  unitatile  de invatamant preuniversitar  de stat  aflate  pe 
teritoriul UAT Mereni pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022, Scoala  Gimnaziala  ,, 
Nichita Stanescu,, Mereni. 
 
 
 

PRIMAR 
DUMITRU GURITA 

 
 


