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- privind aprobarea acordării unor burse 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2020; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Ioan POPICA, referatul de 

aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

În conformitate cu prevederile: 
 art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 105, alin. (2), lit. ,,d” din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 art. 3 și art. 4 din OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;  
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 art. 129, alin. (4), lit. ,,a”, alin. (7), lit. ,,a”, lit. ,,d”, lit. ,,e” și lit. ,,f” și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă acordarea unui număr de maxim 5 burse de la bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei 
Vama Buzăului, tinerilor domiciliați în comuna Vama Buzăului cu vârste cuprinse între 10 – 26 ani. 

Art.2: Cuantumul unei burse din cele menționate la art. 1 va fi de 500 lei/lună și va fi acordată pentru o perioadă de 
maxim 12 luni. 

Art.3: Selectarea candidaților la bursele menționate la art. 1 se va face de către o comisie care va avea următoarea 
componență: 

 Primarul comunei Vama Buzăului sau un împuternicit al acestuia; 
 Președintele Comisiei pentru probleme de învăţământ, sănătate, activităţi social – culturale, culte, 

servicii sociale, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
 Directorul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului sau un împuternicit al acestuia. 

Art.4: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului ca prin Dispoziție să stabilească Regulamentul de 
acordare a acestor burse. 

Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Biroului buget-
contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, persoanelor menționate la art. 3 şi se aduce la cunoştinţă 
publică. 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Sergiu Oliver BORCEA                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


