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     JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL  PETRESTI 

Nr. 21/07.01.2022 

 

 

 

P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind modificarea criteriilor de acordare a  burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul scolar 2021-2022 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

   AVAND IN VEDERE: 

-   referatul de aprobare al  primarului comunei Petresti, in calitatea sa de initiator, cu 

privire la aprobarea burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi 

numărul acestora pentru anul scolar 2020-2021 

-    referatul de specialitate  intocmit de biroul contabilitate  

-   Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Petresti 

- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;  

- prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioar 

- prevederile HG nr 1094/2021 burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social 

pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 

2021-2022 

-  prevederile Ordinului nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 

- prevederile  art.129 alin.(1) şi alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     In temeiul art.196 alin.(1),lit.a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ. 

 

                                                              PROPUNE: 

 

      Art.1.1 Se aprobă modificarea criteriilor de acordare a burselor de performanta, in suma de  

500 lei care se acorda  elevilor care se incadreaza in cel putin unul din cazurile urmatoare: 

   a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare 

nationale organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in 

continuare ME; 

   b)s-au calificat in loturile de pregatire organizate de ME pentru competitiile internationale; 

   c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de ME 

  d) au obtinut locurile I, II sau III la competitiile sportive internationale la care participa loturile 

nationale ale Romaniei. 

    1.2 Bursele de performanta obtinute in baza prevederilor alin. 1.1 se acorda pe perioada anului 

scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. 1.1 

  Art 2.1  Se aprobă modificarea criteriilor de acordare a burselor de  merit, in suma de 300 lei  

care se acorda elevilor in urmatoarele cazuri: 



  a) au obtinut media generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente 

nemotivate/semestru in anul scolar anterior, cu exceptia clasei a V-a si a clasei a IX-a; 

   b) au obtinut media generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in 

primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a; 

   c) au obtinut media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel putin 9,50, pentru 

elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursa de merit in semestrul I, respectiv au 

obtinut media de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in semestrul I, 

pentru cei care vor beneficia de bursa de merit in semestrul al II-lea; 

   d) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor scolare nationale 

organizate de ME; 

   e) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de 

ME.    

       2.2 Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. 2.1 lit. a), b) si c) se acorda incepand 

cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv incepand cu semestrul I, pentru 

elevii din celelalte clase ale invatamantului gimnazial. 

      2.3 Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. 2.1 lit. d) si e) se acorda pe perioada 

anului scolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. 2.1 lit. d) si 

e). 

  Art. 3. (1) Se aprobă  acordarea burselor de studiu , in suma de 150 lei , elevilor care provin din 

familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, 

cel mult egal cu salariul minim net pe economie si care indeplinesc cumulativ urmatoarele 

conditii: 

   a) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente 

nemotivate/semestru in anul scolar anterior, cu exceptia clasei a V-a si a clasei a IX-a; 

   b) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in 

primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a; 

   c) au obtinut media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel putin 7,50, pentru 

elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursa de studiu in semestrul I, respectiv 

au obtinut media de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in semestrul I, 

pentru cei care vor beneficia de bursa de studiu in semestrul al II-lea. 

  3.2 La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia complementara pentru 

copii. 

   3.3. - Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, 

respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale invatamantului gimnazial. 

   Art. 4.1 Se aproba modificarea criteriilor de acordare a burselor  de ajutor social , in semestrul 

II al anului scolar 2021- 2022,  acordata in suma de 200 lei elevilor care provin din familii cu un 

venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal 

cu salariul minim net pe economie si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

   a) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente 

nemotivate/semestru in anul scolar anterior, cu exceptia clasei a V-a si a clasei a IX-a; 

   b) au obtinut media generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in 

primul semestru al anului scolar, pentru elevii din clasa a V-a; 

   c) au obtinut media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel putin 7,50, pentru 

elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursa de studiu in semestrul I, respectiv 



au obtinut media de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate in semestrul I, 

pentru cei care vor beneficia de bursa de studiu in semestrul al II-lea. 

    4.2 Elevii care acumuleaza 10 absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa de ajutor social 

pentru luna respectiva. 

   4.3  Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu 

frecventa, inclusiv cei scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, din 

invatamantul preuniversitar de stat: 

   a) elevi proveniti din familii care nu realizeaza un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe 

membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului 

mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent 

realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia complementara pentru copii; 

   b) elevi orfani sau crescuti de un singur parinte sau elevi abandonati de parinti asupra carora a 

fost instituita o masura de protectie sociala; 

   c) elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale 

structurilor si functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului 

sanatatii si al ministrului muncii, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 

pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de 

handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, 

astfel: 

   I. boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale; 

   II. boli ale structurilor si functiilor senzoriale; 

   III. boli ale structurii laringelui si functiilor sale; 

   IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale; 

   V. boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale; 

   VI. boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale; 

   VII. boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin; 

   VIII. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica (IRC), 

indiferent de cauza; 

   IX. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii; 

   X. boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului; 

   XI. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele); 

   XII. boli genetice; 

   XIII. transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant; 

   XIV. orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita 

tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 

6 luni sau ingrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII 

este luata in considerare; 

   d) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea 

sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu. 

   4.4  Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare, in urmatoarele situatii: 

   a) elevilor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la 

o singura disciplina de invatamant si au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/ semestru; 

   b) absolventilor invatamantului gimnazial care fac dovada ca au fost admisi in liceu/invatamant 



profesional, cursuri cu frecventa, intr-o unitate de invatamant preuniversitar de stat; 

   c) elevilor care repeta anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

        Art.5  Se aproba numarul beneficiarilor de burse scolare, dupa cum urmeaza: 

 -   x burse de merit pentru elevii ce au  obtinut media generala 10 

-   x   burse de merit pentru elevii ce au  obtinut media generala intre 9,50 -9,99 

-   x burse de studiu 

-   x  burse  de ajutor social 

         Art. 6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  compartimentul 

asistenta sociala si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

        Art. 7 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Petresti; 

        Art. 8 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 

consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării. 

 

 

 

 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 
                                                                                CONTRASEMNEAZA DE  LEGALITATE,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                  Ing. Zamfirescu Mihaela 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


