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ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 

CONSILIUL LOCAL 

HOT A.RARE ANR. 95/2021 
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 

Consiliul Local al Comunei Reci, judeful 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 generate 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 performanµ, 
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: 

a) bursa de performanµ: 500 lei/elev/luna; 
b) bursa de merit: 200 lei/elev/lunii; 
c) bursa de studiu: 150 lei/elev/lunii; 
d) burse de ajutor social: 200 lei/elev/luna. 

A.rt. 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. 

Reci, la 27 decembrie 2021 

Pre~edintede ~edinta 
PETER IOSIF-ENRIC 

Contrasemneaza, 
Secretarul general al comunei 
NEMETH TIMEA-KATALIN 

~ 


