
 

  

  

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CCOOMMUUNNAA   AADD UUNNAAŢŢ II   
PPP RRR III MMM AAA RRR    

  
PP RR OO II EE CC TT   DD EE   HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   

privind aprobarea numărului și cuantumului  burselor școlare  acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din comuna Adunați aferente anului școlar 2020 - 2021 

 
Având în vedere: 

          - referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați, judeţul Prahova privind aprobarea numărului și 
cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Adunați 
aferente anului scolar 2020-2021, înregistrat sub nr.1852/18.03.2021; 
         - adresa Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian comuna Adunați nr.60/03.02.2021,înregistrată sub 
nr.1136/17.02.2021 la sediul Primariei comunei Adunați;      
         - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Adunați, 
judetul Prahova, înregistrat sub nr.1868/18.03.2021;     
         - avizul Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 
         - avizul Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi 
comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 
        - avizul Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
        În baza prevederilor: 
        - art.110 alin.(1), art.129 alin.(1), art.129 alin.(2) lit.d), art.129 alin.(7) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        - art.82 și art.105 alin.(2) lit.d) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
         - 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.1064/2020 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; 
       În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre:  
       Art.1. Se aprobă numărul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2020 - 2021 elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian comuna Adunați 
după cum urmează: 

- Burse de merit  - 21; 
- Burse de ajutor social – 30; 

      Art.2. Se aprobă cuantumul burselor școlare, cu obligativitatea respectării condiției ca elevii beneficiari 
să obțină și nota 10 la purtare, astfel: 

a. burse de merit:  
- 100 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,50 – 9,89; 
- 125 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,90 - 9,99; 
- 150 lei/lună, pentru elevii care au media generală 10,00. 

b. burse de ajutor social: 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, cu modificările și completările ulterioare în baza criteriilor specifice 
aprobate de consiliul de administrație al unității școlare, întreaga răspundere pentru corectitudinea şi 
acordarea burselor școlare revenind conducerii Școlii Gimnaziale „Radu si Severa Novian” din comuna 
Adunați. județul Prahova.  
           (2) În cazul în care există suspiciuni privind veridicitatea şi declarațiile privind veniturile familiilor din 
care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, reprezentanții unității de învățământ pot cere 
efectuarea unor anchete sociale în acest sens de către Compartimentul Asistență socială din cadrul 
Primăriei Comunei Adunați 
           (3) 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. 
           (4) Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează pentru semestrul II al anului 
școlar 2020-2021. 
          Art.4. Perioadele în care se acordă bursele școlare sunt : 
                    -   Bursele  de merit se acordă pe perioada cursurilor școlare. 
                    -  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. 
          Art.5.  Prezentul proiect de hotărâre se transmite spre dezbatere și avizare : 
                     - Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

         - Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii 
şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 
                    - Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism 

 
 
 

  
             
INITIATOR,                          
PRIMAR, 

       SĂVULESCU  DARIUS - MIHAI                                                                                                                                               
                                
                         AVIZAT  PENTRU  LEGALITATE 
conform prevederilor art.243 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  
                                       SECRETAR GENERAL, 
                                                 TERMENTU PETRUȚA 
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R O M Â N I A 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA  ADUNAŢI 
          PRIMAR   
NR. 1852   din 18.03.2021 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea baremului și cuantumului unei burse acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat din comuna Adunați aferente anului școlar 2020 - 2021 

 
 

 
       Subsemnatul Săvulescu Darius- Mihai, în calitate de Primar al comunei Adunați, în conformitate cu 
prevederile art.136 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările  ulterioare supun analizei și aprobării Consiliului local Adunați proiectul de hotărâre privind  
aprobarea baremului și cuantumului unei burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 
comuna Adunați aferente anului școlar 2020 – 2021. 
       Cadrul legal : 
          - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Lege nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şl Sportului, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările completările ulterioare; 
       Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât  
protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină; 
        Prin urmare, propun Consililui Local  spre aprobare  baremul si cuantumul burselor școlare, cu 
obligativitatea respectării  condiției ca elevii beneficiari să obțină și nota 10 la purtare, astfel: 

              a. burse de merit: 100 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,50 – 9,89; 
                                         125 lei/lună, pentru elevii care au media generală între 9,90 - 9,99; 
                                         150 lei/lună, pentru elevii care au media generală 10,00. 
                         b. burse de ajutor social: 100 lei/lună, 
        Numărul și criteriile de acordare a burselor pentru anul şcolar 2020- 2021 este stabilit de către 
Consiliu de Administratie al Școlii Gimnaziale, care va întocmi listele de plată. 
        Acordarea burselor se face de către Consiliul de administraţie în funcţie de numărul de burse aprobat 
şi în limita fondurilor alocate din bugetul local. 
 
 

PRIMAR, 
SĂVULESCU  DARIUS – MIHAI 
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