
 
                                                R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni  

nr. 126/25.11.2021 cu privire la acordarea burselor sociale, burse de studiu, 
 burse de merit și de performanță pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar 

 de stat (gimnazial) din comuna Berceni, județul Ilfov 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință 

extraordinară de îndată la data de 16.12.2021; 
Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare, nr. 31608 / 15.12.2021, al Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov, în 

calitate de inițiator al Proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate, nr. 31609 / 15.12.2021, întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil, 

Taxe, Impozite și Executări Silite; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov - Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, 
agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (7) lit. a), alin.(14), art. 139 alin.(3) și art. 196 alin.(1) 
lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
            Art. I. – Hotărârea Consiliului local al comunei Berceni nr. 126/25.11.2021 cu privire la acordarea 
burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și de performanță pentru elevii din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna Berceni, județul Ilfov, se modifică și se completează după 
cum urmează: 
 

 Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
„ Art. 1. - Se aprobă pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, burse sociale, burse de studiu, burse 
de merit și burse de performanța pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (gimnazial) 
din comuna Berceni, județul Ilfov, în cuantumul de 72.640 lei, numărul acestora fiind de 210 burse de 
merit, 8 burse ajutor social orfani și 5 burse ajutor social medical, conform anexei nr.1 parte integrantă 
din prezenta hotărâre.” 
 Art. II. – Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Berceni nr. 126/25.11.2021 cu 
privire la acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și de performanță pentru elevii din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat (gimnazial) din comuna Berceni, județul Ilfov, se înlocuiește 
cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 



Art. III. Primarul comunei Berceni, Județul Ilfov, cu sprijinul Compartimentului Financiar – 
Contabil, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 

Art. IV - Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor, prin 
grija Secretarului General al comunei Berceni. 

 
 
 

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              Contrasemnează, 
     Cons. George ENE        Secretarul general al comunei Berceni 
               Gheorghe HAIDUCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comuna Berceni, 

Nr. 131 / 16.12.2021 
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