
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

-PROIECT- 
            HOTĂRÂREA NR. ____  

 
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-

2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Costeşti, 
județul Vâlcea. 

 
Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2021, la 

care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă 
de domnul consilier local Butoi Dumitru , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  25 februarie 2021 ; 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 263 din 27.01.2021 şi proiectul de hotărâre  
iniţiat de Borăscu Vasile – viceprimar,Crăcană  Corneliu – Adrian, Popescu Ion, Huruială 
Sorin – Mihai, Petrică Vasile și Ligescu Vasile – Ilie, consilieri locali – Consiliul local Costești, 
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-
2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Costeşti, 
județul Vâlcea. 

- adresa nr. 2966 din 02.03.2021 a Instituției Prefectului - județul Vâlcea, înregistrată 
la Primăria Comunei Costești sub nr. 750 din 03.03.2021 prin care se solicită aprobarea 
acordării burselor pentru anul școlar 2020-2021 şi stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de 
bursă în parte, în conformitate cu prevederile art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 ; 

- adresa nr.466 din 12.04.2021 a Școlii Gimnaziale Ferigile, Comuna Costeşti, județul 
Vâlcea, înregistrată la Primăria Comunei Costești sub nr.218/20.01.2020 prin care se solicită 
aprobarea acordării burselor pentru anul școlar 2020-2021 şi stabilirea cuantumului pentru 
fiecare tip de bursă în parte; 
 - raportul compartimentului de specialitate nr. 1516 din 16.04.2021 întocmit de 
doamna Crăcană Mihaela - Ortansa, consilier superior – contabil -  Compartimentul 
Financiar-contabil, impozite și taxe , din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Costești; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___,  ____ şi 
____ din_____, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
 Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul _____  
din data de ______2021;  
 În conformitate cu : 

- 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 
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 1064 din 04 decembrie 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 elevilor în anul școlar 2020 
- 2021;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Costești, 
județul Vâlcea ;      
           În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de  ___ voturi „pentru”, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E : 
 Art. 1.- Se aprobă numărul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2020-
2021 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul 
Școlii Gimnaziale Ferigile, Comuna Costeşti, județul Vâlcea, la un număr maxim de 55 burse 
școlare, stabilit în funcție de tipul bursei, după cum urmează: 

a. burse de performanță  - ; 
b. burse de merit: 38;  



c. burse de studiu :8 ; 
d. burse de ajutor social: 9. 
e. burse sociale medicale : -.  
 Art.2.- Se aprobă cuantumul burselor școlare prevăzute la art.1, cu obligativitatea 

respectării condiției ca elevii beneficiari să obțină și nota 10 la purtare, astfel: 
a. Burse de performanță : 

- 150 lei/lună, pentru elevii care au participat la olimpiade internaționale 
- 150 lei/lună, pentru elevii care au participat la olimpiade naționale 
- 250 lei/lună, pentru elevii care au obținut premii internaționale și naționale 

b. burse de merit:  
- 150 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,50 - 10,00;  

        - 140 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,00 - 9,49;  
      - 130 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 8,50 - 8,99.  
c.    burse de studiu : 
       - 100 lei/lună 
d.    burse de ajutor social:  
        - 100 lei/lună. 
e. burse sociale medicale: 
        -  100 lei/lună.  
Art.3. (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile  

Legii nr.1/2011 și ale Ordinului M.E.N. nr.5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de 
consiliul de administrație al unității școlare, în limitele fondurilor repartizate prevăzute la art.2 
și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga 
răspundere pentru corectitudinea şi acordarea burselor şcolare revenind conducerii Școlii 
Gimnaziale Ferigile, Comuna Costeşti, județul Vâlcea.  

(2) În situaţia constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre 
și numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul Școlii Gimnaziale Ferigile, 
Comuna Costeşti, județul Vâlcea ,se va face în limitele fondurilor repartizate.  

(3) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 
susținerii examenului de bacalaureat. Prin excepție de la prevederile alin.3, bursele de ajutor 
social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi care se 
încadrează în situațiile prevăzute de art.19 din Ordinul M.E.N. nr.5576/2011.  

(4) În cazul în care există suspiciuni privind veridicitatea şi declaraţiile privind 
veniturile familiilor din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, reprezentanţii 
unităţii de învăţământ pot cere efectuarea unor anchete sociale în acest sens de către 
Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Costești,județul Vâlcea.  

(5) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, 
apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal 
constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.  

Art.4. (1) Numărul burselor școlare menționate la art.1 se acordă în limita fondurilor 
disponibile  cuprinse în bugetul local al Comunei Costești,județul Vâlcea, pe anul 2021.  

(2) Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează pentru semestrul 
I și semestrul II al anului școlar 2020-2021, în conformitate cu CRITERIILE GENERALE 
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, prevăzute în Anexa 
nr.1.la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta .  

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului hotărâri se va încredinţa domnul 
Peștereanu Toma - Marius, primarul Comunei Costești, județul Vâlcea, Compartimentul 
Financiar-contabil, impozite și taxe , din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Costești, precum și conducerea Școlii Gimnaziale Ferigile, Comuna Costeşti, 
județul Vâlcea. 
 Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Costești, în termenul prevăzut de lege, Școlii Gimnaziale Ferigile, Comuna Costeşti, 
județul Vâlcea, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea în vederea efectuării 
contolului asupra legalităţii acesteia, şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare și pe 
site-ul Primăriei comunei Costești, județul Vâlcea ,www.comuna-costesti.ro  . 

                Costeşti_________________                     
          Iniţiatori,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
     Vasile BORĂSCU    __________________                               SECRETAR  GENERAL                              
     Corneliu – Adrian CRĂCANĂ__________                                     Vasile  NEAGU  
     Ion POPESCU____________________ 
     Sorin – Mihai HURUIALĂ___________ 
     Vasile PETRICĂ__________________ 
     Vasile – Ilie LIGESCU______________ 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


 
 
 

JUDEŢUL VÂLCEA                     Anexa nr. 1 
COMUNA COSTEŞTI       la Hotărârea consiliului local nr. ___/____ 
CONSILIUL LOCAL 

 
           - PROIECT - 

 
CRITERII GENERALE 

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1. ̶  Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot 

beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  
Art. 2. ̶ Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, 

vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la 
învăţătură şi disciplină.  

Art. 3. (̶1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale 
de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din 
Legea educației naționale nr.1/2011.  

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.  
Art. 4. ̶ Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv a consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.  

 
CAPITOLUL II  

Criterii generale de acordare a burselor 
 

Art. 5. ̶ Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din 
învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, 
burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.  

Art. 6. (̶1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin 
unul din cazurile următoare:  

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor 
școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, 
denumit în continuare MECTS;  

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile 
internaționale;  

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor 
cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, 
organizate de MECTS. ( 

2) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista 
competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la 
alin.(1) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.  

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1) se acordă pe 
perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la 
alin.(1).  

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-
un semestru este mai mică decât 10.  

Art. 7.  ̶ Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu 
frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la 
învăţătură. 

 Art. 8. ̶(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din 
cazurile următoare:  

 
 
 



 
 
a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și 

nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru 
elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;  

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor 
școlare naționale organizate de MECTS;  

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor 
cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, 
organizate de MECTS.  

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu 
semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, 
gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în 
celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.  

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii 
alin.(1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară 
a elevilor.  

(4) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor 
cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă 
3 bursele de merit menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată și va fi făcută publică 
de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.  

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă 
pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la 
alin.(1) lit. b) sau lit. c).  

(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este 
mai mică decât 10.  

Art. 9. (̶1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar 
mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și 
care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în 
semestrul anterior celui în care se acordă bursa.  

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.  

Art. 10.  ̶ Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii 
aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, 
respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului 
primar, gimnazial, liceal sau profesional.  

Art. 11. ̶Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia 
materială a familiei sau a susţinătorilor legali. 

 Art. 12. ̶(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt 
revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.  

(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.  
Art. 13.  ̶ Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la 

cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:  
a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor 

şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe 
renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă 
de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; 
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul 
specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.  

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au 
posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; c) elevi 
proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:  

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;  

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare 
şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.  

Art. 14.  ̶ Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal 
instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 
unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.  

Art. 15.  ̶ (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se 
vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  



(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară 
pentru copii.  

Art. 16. ̶ (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor 
de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete 
lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.  

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor 
doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13. (3) Cuantumul bursei de ajutor social 
ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.  

 
CAPITOLUL III 
Dispoziții finale 

 
Art. 17. ̶ Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare 
a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.  

Art. 18.  ̶  (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze 
pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 5  

(2) Prin excepție de la alin.(1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și 
burse de performanță sau burse de merit.  

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească 
atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, 
putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai 
mare.  

(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de 
merit sau cu bursa de studiu . 

 Art. 19. ̶  Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru 
elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:  

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;  

b) absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în 
liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar 
de stat;  

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.  
Art. 20.  ̶ (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de 

merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu 
integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.  

(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, 
apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal 
constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

 
 
 

Costeşti  _______________ 
 
 
 
 

          Iniţiatori,                                                                      Avizat pentru legalitate, 
     Vasile BORĂSCU    __________________                     SECRETAR  GENERAL                              
     Corneliu – Adrian CRĂCANĂ__________                           Vasile  NEAGU  
     Ion POPESCU____________________ 
     Sorin – Mihai HURUIALĂ___________ 
     Vasile PETRICĂ__________________ 
     Vasile – Ilie LIGESCU______________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - PRIMAR – 
Nr. 263 din 27.01.2021. 
 
 

REFERAT   DE  APROBARE 
 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 
2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. 

Comuna Costeşti, județul Vâlcea. 
 
 
 

Borăscu Vasile – viceprimar,Crăcană  Corneliu – Adrian, Popescu Ion, 
Huruială Sorin – Mihai, Petrică Vasile și Ligescu Vasile – Ilie, consilieri locali – 
Consiliul local Costești ; 

 
În conformitate cu : 

 
- 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 învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 1064 din 04 decembrie 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 
elevilor în anul școlar 2020 - 2021;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei 

Costești, județul Vâlcea ;   

Am iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului și a 

cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Costeşti, județul 

Vâlcea, drept pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare în ședința 

Consiliului local Costești . 

 
 
 

Iniţiatori,   
                                                                     
     Vasile BORĂSCU       _________________________                                                        
     Corneliu – Adrian CRĂCANĂ   _________________                                            
     Ion POPESCU____________________________ 
     Sorin – Mihai HURUIALĂ __________________ 
     Vasile PETRICĂ__________________________ 
     Vasile – Ilie LIGESCU______________________ 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr. 1516 din 16.04.2021. 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 

2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. 
Comuna Costeşti, județul Vâlcea. 

  
 
 

În conformitate cu : 
 

- 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 învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 1064 din 04 decembrie 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 
elevilor în anul școlar 2020 - 2021;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei 

Costești, județul Vâlcea ;   

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Costeşti, județul Vâlcea, îndeplinește 

condițiile legale,drept pentru care propun supunerea spre dezbatere şi aprobare în 

ședința Consiliului local Costești . 

 
 
 
 
 

CONSILIER  SUPERIOR, 
 

                                 Mihaela – Ortansa CRĂCANĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


