
   
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat pentru anul 2021 
 

Consiliul Local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la data de 16 septembrie 2021 

 Avand in vedere :  

• referatul de aprobare nr. 250/17.08.2021 al primarului comunei Dor Mărunt;     
• raportul de specialitate întocmit de secrteraul comunei, inregistrat la nr. 252/17.08.2021; 

• Adresa Instituției Prefectului jud. Călărași nr. 8060/03.11.2021, înregistrată la primăria Dor Mărunt cu nr. 6564/05.11.2020 ; 

• Adresa Școlii Gimnaziale Dor Mărunt nr. 872/03.08.2021, înregistrată cu nr. 3512/04.08.2021 ; 

• Adresa Școlii Gimnaziale  Dâlga Gară nr. 754/06.09.2021, înregistrată la primăria Dor Mărunt cu nr. 3954/06.09.2021;  

• dispozițiile art. 82 alin, (1) articol modificat prin Legea nr. 38 / 2019 si art.105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a Educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învațământul preuniversitar 

de stat; 

• prevederile H.G. nr. 1064 /04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de 

ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 - 2021 ; 

• prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; 

• avizul favorabil  al Comisiei de învățământ din cadrul Consiliului Local al comunei Dor Mărunt, inregistrat sub nr. 109/16.09.2021; 

• H.C.L. Dor Mărunt  nr. 47/06.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, art. 133, alin. 2, lit. a, art. 136, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. a, alin. 5, lit. a si art. 155, alin. 1, lit. 

c din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;    
 In temeiul art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

H O T A R A S T E: 

 Art. 1. Se aprobă un număr total de 78 burse de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de 

stat din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1. Dor Mărunt Sat, aferente anului bugetar 2021.  
 Art. 2. Se aprobă un număr total de 39 burse de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de 

stat din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1. Dâlga Gară, aferente anului bugetar 2021. 
 Art. 3. Se aprobă cuantumul lunar al burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de 

stat de pe raza comunei Dor Mărunt aferent anului bugetar 2021, în cuantum de 100 de lei pe lună  
 Art. 4, Acordarea  burselor  școlare  se  va  realiza  de  către  unitațile  de  învățământ  în  baza criteriilor 

generale stabilite prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011 – privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burse-

lor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, și după caz, a cri-

teriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în limita fondurilor alocate cu această destinație. 
 Art.5. Răspunderea  pentru  corectitudinea  și  legalitatea  situației  drepturilor  bănești  aferente  burselor 

școlare burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. În situația în care există 

suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cere 

efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistentă socială, competente în acest sens. 
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă directorul Școlii Gimnaziale 

nr. 1 Dor Mărunt Sat si directorul Scolii Gimnaziale nr. 1 Dâlga Gară. 
 Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică și va fi comunicată de către Secretarul general 

al comunei persoanelor și instituțiilor interesate.   
 
                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                        Ioan TUDOR 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 
L.S.                                      Constantin Alecsandru VĂTAFU 
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Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru”  din totalul de 15 consilieri prezenți. 

 


