
ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 5712/22.122021 

REFERATDEAPROBARE 

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de invafamant preuniversitar de stat din Comuna Reci 

pe anul ~colar 2021-2022 

in baza prevederilor art. 136 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, inaintez membrilor consiliului local, prezentul referat de aprobare a proiectului 
de hotarare, anexat la prezentul referat de aprobare. 

Analizand prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr.5576/07.10.201 l privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, am 
constatat ca este necesar ~i oportun acordarea de burse pentru elevi, stabilirea numarnlui 
acestor~ ~i cuantumul acestora. 

In art. 4 al Ordinului M.E.C.T.S. nr.5576/07.10.201 l se prevede "Cuantumul unei burse 
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat $i numarul acestora se 
stabilesc anual prin hotarare a consiliului local " iar criterii de acordare sunt stabilite in art. 5-
16 ale aceluiasi ordin. 

Avand in vedere prevederile art. unic din HG nr. 1094/2021, propun ca in anul $COiar 
2021-2022 sa fie stabilit cuantumul burselor sociale in suma de 100 lei $i a burselor de merit in 
suma de 200 lei pentru cre$terea ~i sprijinirea performantei $Colare, precum $i facilitarea 
accesului la educatie a elevilor proveniti din medii sociale de rise sau cu o situatie material 
precara. 

Propun a se dezbate ~i aproba, in forma initiala proiectul de hotarare privind stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii $i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
invatamant preuniversitar de stat din comuna Reci pe anul $Colar 2021-2022. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 5713/22.12.2021 

PROIECTDEHOT A.RARE 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 

acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din comuna Reci pe 
anul ~colar 2021-2022 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, in ~edinta ordinara; 
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 5712/22.12.2021 al Primarului comunei Reci 

privind acordarea din bugetul local al comunei Reci a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Reci; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 5714/22.12.2021 al Compartimentului 
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci; 

A vand in vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Reci 
In baza prevederilor : 
- art. 1-5, art.11-15, art.19-20 din anexa la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/07.10.2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, 
de merit, de studiu ~i de ajutor social pentru elevii din 'invatamantul preuniversitar de stat, cu 
frecventa, care se acorda in anul ~colar 2021-2022; 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a ~i b, alin. (14) ~i art. 196 alin. (1) lit. a 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se aproba cuantumul burselor pe categorii ~i numarul acestora, de care pot 
beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna 
Reci in anul ~colar 2021-2022, dupa cum urmeaza: 

e) bursa de performanµ: 500 lei/elev/luna; 
f) bursa de merit: 200 lei/elev/luna; 
g) bursa de studiu: 150 lei/elev/luna; 
h) burse de ajutor social: 200 lei/elev/luna. 

Art. 2. - (1) Se acorda in anul ~colar 2021-2022 un numar de 10 (zece) burse de merit 
~i 12 (doisprezece) burse sociale elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de pe teritoriul 
comunei Reci. 

(2) Bursele se acorda ~i pentru perioada vacantelor ~colare cu respectarea prevederilor 
art. 19 din anexa la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotararii se insarcineaza Primarul 
comunei Reci ~i Directoarea ~colii Gimnaziale "Antos Janos" Reci. 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

PRIMAAIA COMUNEI RECI 
Nr. 5714/22.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de horse ce se pot 

acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din comuna Reci pe 
anul ~colar 2021-2022 

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

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, analizand referatul de aprobare ~i 

studiind proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Reci, inaintez membrilor consiliului 

local prezentul raport de specialitate. 

In urma analizarii proiectului de hotarare mentionat mai sus, constat ca, este mtocmit 

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

57/2019 cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 

5576/07.10.2011. 

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

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

institutiilor publice respective ~i cu respectarea dispozitiilor legale. 

Sumele care se propun a se acorda pentru bursele ~colare se prevad in buget ~i se vor 

repartiza ~colii pentru a fi utilizate cu aceasta destinatie. 

Nu sunt propuse cheltuielile fara a avea venituri. 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotariire privind stabilirea 

cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul 

de invatamant preuniversitar de stat din comuna Reci pe anul ~colar 2021-2022. 

CONSILIER 
PAP REKA - KATALIN 

~ · 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.5-¥5:j I ~ +-/2 · 202-J 

RAPORT DE A VIZARE 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de horse ce se pot 

acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci 
pe anul ~colar 2021-2022 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 27 decembrie 2021, a analizat 
proiectul de hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse 
ce se pot acorda elevilor din sistemul de fovatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci 
pe anul ~colar 2021-2022. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, 
proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

Avand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale 
din domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenµ a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, totodata sunt respectate prevederile Legii educatiei 
nationale nr.1/2011 cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Comisia de specialitate 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului 
local. 

PRE~EDINTE 
Modi K6reh Sandor 

S CRETAR 
Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanJe, agricultura, gospodarire comunala, protecJ ia 
mediului, comerJ ~i turism 
Nr. 5:3:l+ I '2.,;1-. 12 . 2 o 'L_\ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe 

categorii ~i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci pe anul ~colar 2021-2022 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate 
in expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i Legii nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare 
~i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte invatamant, 
sanatate §i familie,munca §i protectie sociala, 
protectie copii,tineret ~i sport 
Nr. 5~5"" din 2-t:. / 'L 2.o2-( 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe 

categorii §i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci pe anul §Colar 2021-2022 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum prevederile Legii educatiei nationale 
nr.1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse 
ce se pot acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din 
Comuna Reci pe anul ~colar 2021-2022 §i propune spre aprobare in cadrul 
§edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre~edinte comisie, 
Veres Istvan 

Secretar 
Bukur Istvan 


