
 

HOTĂRÂREA NR.78/2021 

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din 

sistemul de învățământ preuniversitar de stat din comuna Cernat pe anul școlar 

2021-2022 

 

 Consiliul Local al Comunei Cernat, judeţul Covasna, în ședință ordinară; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8138/2021 al Primarului comunei Cernat 

privind acordarea din bugetul local al comunei Cernat a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Cernat; Raportul de specialitate nr. 8139/2021 al 

Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cernat; 

Având în vedere Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 1.094/2021 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 2021-2022; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a și b, alin. (14) şi art. 196 alin. (1) lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă cuantumul burselor pe categorii de care pot beneficia elevii de 

la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Cernat în anul 

școlar 2021-2022, după cum urmează: 

a) bursa de performanță: 500 lei/elev/lună;  

b)  bursa de merit: 300 lei/elev/lună; 

c) bursa de studiu: 200 lei/elev/lună; 

d)  burse de ajutor social: 200 lei/elev/lună. 

(2) Bursele se acordă cu respectarea prevederilor Ordinul M.E.C.T.S. privind Criteriile 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Primarul 

comunei Cernat și Directorul Școlii Gimnaziale ”Vegh Antal” Cernat 

   
 

 

Cernat la 21.12.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

         Mágori István                 Secretar general 

            Kocsis Csilla Bea 
 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la Directorul Școlii Gimnaziale ”Vegh Antal” Cernat 

1 ex.la afişare 
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 Nr.8137/16.12.2021          

          

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Cernat pe anul şcolar 

2021-2022 

 

 Primarul Comunei Cernat, judeţul Covasna,; 

 Având în vedere Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 1.094/2021 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 2021-2022; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a și b, alin. (14) şi art. 196 alin. (1) lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă cuantumul burselor pe categorii de care pot beneficia elevii de 

la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Cernat în anul 

școlar 2021-2022, după cum urmează: 

a) bursa de performanță: 500 lei/elev/lună;  

b)  bursa de merit: 300 lei/elev/lună; 

c) bursa de studiu: 200 lei/elev/lună; 

d)  burse de ajutor social: 200 lei/elev/lună. 

(2) Bursele se acordă cu respectarea prevederilor  Ordinul M.E.C.T.S. privind Criteriile 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Primarul 

comunei Cernat și Directorul Școlii Gimnaziale ”Vegh Antal” Cernat 

 

Cernat la 16.12.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 

  

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

 

Nr.8138/16.12.2021  

 

REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de 

învăţământ preuniversitar de stat din comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022 

 

 

 

 În baza prevederilor art. 136 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, înaintez membrilor consiliului local, prezentul referat de aprobare a proiectului 

de hotărâre 

Analizând Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, am constatat ca este necesar și oportun acordarea de burse pentru elevi, 

stabilirea numărului acestora și cuantumul acestora.  

Având în vedere prevederile art. unic din HG nr. 1.094/2021 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 2021-

2022 și analizând veniturile bugetului local pe anul 2021, propun ca în anul școlar 2021-2022 

să fie stabilit cuantumul burselor performanță: 500 lei/elev/lună;  

b)  bursa de merit: 300 lei/elev/lună; 

c) bursa de studiu: 200 lei/elev/lună; 

d)  burse de ajutor social: 200 lei/elev/lună. 

 Propun a se dezbate și aproba, în forma initială proiectul de hotărâre privind stabilirea 

cuantumului burselor pe categorii şi numărul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 

învăţământ preuniversitar de stat din comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022. 

 

 

 

Cernat la 16.12.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.8139/16.12.2021  

 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de 

învăţământ preuniversitar de stat din comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022 

 

În temeiul art. 136 alin. (3) lit. a și alin. (8) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând referatul de aprobare și 

studiind proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cernat, înaintez membrilor consiliului 

local prezentul raport de specialitate. 

În urma analizării proiectului de hotărâre menţionat mai sus, constat că, este întocmit 

cu respectarea prevederilor a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; O.U.G. nr. 

57/2019 cu modificările și completările ulterioare. 

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai 

în limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea 

instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale. 

 Sumele care se propun a se acorda pentru bursele școlare se prevăd în buget și se vor 

repartiza școlii pentru a fi utilizate cu această destinație.Nu sunt propuse cheltuielile făra a avea 

venituri. 

 Propunem dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea 

cuantumului burselor pe categorii şi numărul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul 

de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Cernat pe anul şcolar  2021-2022. 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

Csorba Agnes 

Consilier 
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Nr.8181/16.12.2021  

 

 

 

- Comisia pentru învătământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, munca 

şi protecţia socială, protecţie copii, tineret, sport şi turism 

 

A  V  I  Z  

asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pe 

categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat din comuna Cernat pe anul şcolar 2021-2022 

 

 

 

 

Comisia pentru învătământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, munca 

şi protecţia socială, protecţie copii, tineret, sport şi turism, la data de   20.12.2021  , s-a întrunit 

în ședință de lucru pentru avizarea  proiectului de hotărâre sus citat.  

În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.   

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna decembrie 2021. 

 

Cernat la 20.12.2021. 

 

  Președinte      Secretar 

 Dimény-Haszmann Orsolya      Ambrus Alpár  
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