
Anexa nr.2 
la proiectul de hotărâre privind  

aprobarea  cuantumului burselor şcolare  
aferente anului şcolar 2020-2021  

 
 
 

Tabel nominal  
cu numărul de burse în anul şcolar 2020-2021 şi cuantumul acestora 

 

Nr. 
crt. Numele si prenumele Clasa Tipul 

bursei Domiciliul 
Cuantum 
bursă  lei/ 

lună 
   Performanță   

   Î 
Ț71 - - - - 0 

 TOTAL 0 
 

  
Merit 

  
   1 

  
42 

 
100 

 TOTAL                                                               42  
   Studiu    

1   34  100 
 TOTAL                                                               34  

1   Socială   
   32  100 
 TOTAL                                                               32  
 TOTAL GENERAL                                                 108  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEŢI 
Tel/Fax : 0245725825 

e-mail : prascaeti@yahoo.com 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Regulamentului de acordare a burselor, a numărului  și a  cuantumului 
burselor şcolare aferente anului şcolar 2020-2021,  pentru elevii din ciclul gimnazial din 

învățământul preuniversitar de stat la  nivelul comunei Răscăeți,  
județul Dâmbovița 

 
 

Având în vedere: 
 
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Răscăeți cu nr.75/07.04.2021, 
- adresa Școlii Gimnaziale Răscăeți, înregistrată la nr. 1640/13.04.2021; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  - prevederile art.105 alin.(2) lit.d) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art.4 alin.(1), art.5, art.7, art.8alin.(1) - alin.(3),  art.8 alin.(5), art.17 din 
Anexa  Ordinului nr.5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul  preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, 

-  anexa 2 - LISTA  cheltuielilor care se prevad in bugetele locale, CAPITOLUL II 
Cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor  
municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti, nr.crt.7 lit.f) din  Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
  - decizia nr.4/30.03.2021 emisă de Ministerul Finanțelor – Agenția Națională de 
Administrare Fiscală –Direcțai Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești –Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 
a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor,orașelor și municipiilor,  pentru FINANȚAREA BURSELOR, comunei 
Răscăeți revenindu-i suma de 68 mii lei pentru anul 2021, 

 
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.a) coroborate cu cele ale  art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

 
            H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1 (1) Se aprobă un număr de 108 (o sută opt ) burse școlare aferente anului şcolar 
2020-2021, pentru elevii din ciclul gimnazial din învățământul preuniversitar de stat din comuna 
Răscăeți, județul Dâmbovița. 
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                        (2) Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru  elevii din ciclul 
gimnazial din învățământul preuniversitar de stat la  nivelul comunei Răscăeți, județul 
Dâmbovița, conform anexei nr. 1,  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

                 
Art.2 În anul școlar 2020-2021 cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 

2020-2021, pentru elevii din ciclul gimnazial din învățământul preuniversitar de stat la  nivelul 
comunei Răscăeți, județul Dâmbovița, este cel prevăzut în anexa nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3 (1) De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei răspunde  primarul 
comunei, domnul Buibăr Iulian și biroul contabilitate-achiziții.   
 
            (2) Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 
tuturor instituțiilor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier, 

Emil CIOCMATĂ 
 
 
 

                                            Contrasemnează                                                           
Secretar general  

Maria-Nicoleta MARCU 

 

 

 
Nr. 25 
Emisă la Răscăeți 
Astăzi, 14.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1   
 
 

Regulamentul de acordare a burselor şcolare  
aferente anului şcolar 2020-2021, pentru elevii din ciclul gimnazial din 

 învățământul preuniversitar de stat la  nivelul  
comunei Răscăeți, județul Dâmbovița 

 
 
Capitolul I - Dispoziții generale  
 
Art.1. Elevii înscriși în ciclul gimnazial, care urmează cursurile în unitățile de   învățământul 
preuniversitar de stat  de la  nivelul comunei Răscăeți, județul Dâmbovița  și se încadrează în 
condițiile prezentului regulament, pot aplica pentru cele patru tipuri de burse (performanță, 
merit, studiu, ajutor social) 
 
Art.2. Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material,vizând 
stimularea elevilor care obțin rezultate  foparte bune la învățătură și disciplină. 
 
 
Capitolul II –Criterii generale de acordare a burselor  
 
Art.3. Consiliul local al comunei Răscăeți, județul Dâmbovița acordă doar burse de merit  
elevilor din unitățile de  învățământ gimnazial  de pe raza comunei Răscăeți, județul Dâmbovița, 
care se încadrează în condițiile prezentului regulament.  
 
Art.4. Bursele de merit se stabilesc  în cuantum de 100 lei  și se acordă începând cu semestrul 
doi pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în clasele       
VI-VIII, care indeplinesc următoarele criterii, cumulativ: 

a) media generală cuprinsă între 9,50-10,00; 
b) nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv primul semestru al anului școlar; 

Art.5. Pentru anul școlar 2020-2021 numărul maxim de burse  de merit se stabilește la 42. 
 
Capitolul III - Dispoziții finale  
 
Art.6. Bursele se acordă în fiecare an școlar, lunar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 
timpul pregătirii și susținerii examenului de capacitate. 
 
Art.7. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 
valoare mai mare, sau care se acordă pentru  o perioadă mai mare de timp. 
 
Art.8.(1) Unitățile școlare vor întocmi lunar situația elevilor beneficiari și o vor înainta 
Consiliului de administrație, care, în urma centralizării, va întocmi clasamentul individual în 
limita numărului  maxim de burse  de merit  ce se vor acorda elevilor din unitățile școlare de pe 
raza comunei Răscăeți, județul Dâmbovița.  



 (2) La stabilirea ordinii de precădere se vor acorda bursele de merit în ordinea 
descrescătoare a mediilor stabilite  centralizat pe intreaga structură școlară a comunei Răscăeți, 
județul Dâmbovița. 
 (3) În cazul în care media ultimei burse acordate este aceeași pentru mai mulți 
elevi,numărul maxim de burse  se suplimentează corespunzător  până la epuizarea egalității. 
  
Art.9. Biroul financiar contabil din cadrul primăriei comunei Răscăeți va disponibiliza sumele  
necesare urmând  ca plata efectivă a acestor burse să se efectueze în luna următoare  celei pentru 
care s-a  propus plata, de către compartimentul de resort  al unității școlare, direct către elev sau 
reprezentantul legal al acestuia, în funcție de decizia fiecărei unități școlare. 
 
Art.10. Consiliul de administrație/conducerea unității de învățământ va raspunde de  
corectitudinea datelor colectate în ceeace privește  atât îndeplinirea  criteriilor de acordare  cât și 
asupra modului de efectuare a plății .   
 
Art.11.  Sumele necesare acordării burselor sunt prevăzute  în bugetul de venituri și cheltuieli al 
comunei Răscăeți, cu această destinație . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 


