
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

privind acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de 

invatamant  preuniversitar de stat din comuna Blejesti,judetul 

Teleorman,pentru  anul scolar 2020-2021, incepand cu data 

adoptarii acesteia 

 
 

Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în sedință de lucru 

ordinara din data de 31  mai 2021, având în vedere: 

-adresa Institutiei Prefectului judetului Teleorman nr. 12154/04.11.2020 cu privire la adoptarea unei 

hotararii privind stabilirea cunatumului si a numarului de burse scolare pentru anul scolar 2020-

2021; 

-adresa Institutiei Prefectului judetului Teleorman nr. 4537/14.04.2021.referitoare la acordarea 

burselor scolare; 

-referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii;  

-raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate  ; 

- proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii , dezbatut in sedinta Consiliului Local care a 

primit aviz favorabil 

-Prevederile art.82, alin (1) si alin (2) si ale art.105,alin (2),lit.,,d’’ din Legea nr.1/2011 a Educatiei 

Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Preverederile art.1-5, art.7-9, art.11-13 si ale art.17-19 din Anexa la Ordinul MEN nr. 5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar 

de stat,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Preverderile HGR nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de 

merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat,cu frecventa 

,care se acorda elevilor in anul scolar 2020-2021; 

-Prevederile art 5 , alin (3)  si alin (4), art 20, alin (1), lit h  din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare  

-Prevederile Legii nr.24 din 27 martie 2000 (,,republicata’’),privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, modificata si completata ulterior ; 

-Prevederile art.110,alin (1), art.129,alin (1),alin (2) lit ,,d’’,alin (7),lit ,,a’’ precum si ale art.139,alin 

(1) din O.U.G nr. 57/03.07.2019,privind Codul administrativ;  



în temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art.198, alin. 1, alin. 2,  din OUG nr. 57/2020 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare :  
 

 

H O T A R A S T E: 

 

 
Art. 1 .Se aproba nivelul cuantumurilor pentru bursele scolare acordate 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa,in anul 
scolar 2020-2021, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari si 
numarul acestora, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 
Art. 2.  Pentru obtinerea bursei de ajutor social, parintii/tutorii legal 
instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a 
burselor din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere 
insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 
 
Art.3 Primarul comunei Blejesti asigura punerea in aplicare a prezentei 
hotarari,prin intermediul compartimentului financiar contabil din aparatul de 
specialitate. 
 
ART.4. Prezenta hotarare poate fi atacata la Tribunalul Teleorman conform 
Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ. 
 
Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate de catre 
secretarul general al comunei Blejești, judetul Teleorman, prin afisare la 
avizier si pe site ul institutiei , Institutiei Prefectului judet Teleorman , pentru 
verificarea legalitatii si Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti  . 

 
 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

     Traian Gheorghe                                                                                                   Jr. Burcea Adriana  

 



BLEJESTI   

Nr.30 din 31mai  2021 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  31  mai 2021  

CVORUM: 13 consilieri în funcție;   13    consilieri prezenți, din care: PENTRU    13    , ABȚINERI    -  ,  ÎMPOTRIVĂ  - 

 

 

 

 

 

Anexa la Hotararea Consiliului Local Blejesti nr. 30 din 31 mai 2021 

 

Burse de 

performanta  

Burse merit Burse studiu Burse ajutor 

social 

Nr. 

Burse  

Cuantum 

lei/luna 

Nr. 

Burse  

Cuantum 

lei/ luna 

Nr. 

Burse  

Cuantum 

lei/ luna 

Nr. 

Burse  

Cuantum 

lei/ luna  

- - - - - - 20 100 lei/ 

luna 

 

-Bursă de ajutor social se acorda pentru urmatoarele categorii de elevi inscrisi la cursuri cu 

frecventa  din invatamantul preuniversitar de stat: 

-pentru orfani sau bolnavi de :TBC, diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbtie grava, 

insuficienta renala cronica , astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, 

glaucom, miopie grava , boli imunologice sau infestati cu HIV,  ori bolnavi de SIDA , 

poliartrita  juvenila, spondilita anchilozanta , reumatism articular, copii cu handicap 

locomotor, boli hematologice- hemofilie, talasemie, tulburari din spectrul autist , surditate, 

fibroza chistica si orice alte boli pe care consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 

Blejesti le pot lua in considerare;  

- pentru elevii din mediul rural, care sunt scolarizaţi într-o altă localitate, deoarece nu au 

posibilitatea sa studieze intr –o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu  

-pentru elevii proveniţi din familii care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: nu 

realizează un venit net mediu lunar , pe ultimele 12 luni , pe membru de familie , mai mare de 

50% din salariul minim net pe economie si nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare 

de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes 



Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii prevazuti 

mai sus, 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 media anuala 10 la purtare, sau dupa caz 

calificativul Foarte bine la purtare 

   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 declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

     Traian Gheorghe                                                                                                   Jr. Burcea Adriana  

 

 

 


