
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

 

 privind modificarea HCL nr. 77 din 13 decembrie 2021, 

privind aprobarea burselor scolare pentru elevii din unitatile 

de invatamant  preuniversitar de stat din comuna 

Blejesti,judetul Teleorman, pentru  anul scolar 2021-2022, 

cuantumul si numarul acestora  

  
  

Consiliul Local Blejesti , intrunit in sedinta ordinara in data de 31 ianuarie  2022,  
avand in vedere:  

-referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii;  
-raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate  ; 

-HCL nr. 77/ 13.12.2021 privind aprobarea burselor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant  

preuniversitar de stat din comuna Blejesti,judetul Teleorman, pentru  anul scolar 2021-2022, 

cuantumul si numarul acestora 

- prevederile Ordinului MEC nr. 5870/ 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, publicata in Monitorul Oficial nr. 8 din 4 

ianuarie 2021; 

-Prevederile HGR nr. 1094/ 2021 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 in anul scolar 2021-2022; 

-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;  

In temeiul prevederilor art 139, alin (1) si art 196, alin (1), lit a din OUG nr. 57/ 

2019 , privind Codul adminsitartiv , cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

H O T Ă R Ă  S T E 
 

ART. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Blejeşti nr. 77 
din 13 decembrie  2021 privind aprobarea burselor scolare 
pentru elevii din unitatile de invatamant  preuniversitar de stat 
din comuna Blejesti,judetul Teleorman, pentru  anul scolar 
2021-2022, cuantumul si numarul acestora, dupa cum urmeaza:  

Anexa care face parte integranta din hotararea nr. 77/ 13.12.2021, se va 
modifica si va avea urmatorul cuprins, conform anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre.  



ART.II.  Celelalte prevederi ale HCL 77/13.12.2021, rămân neschimbate.  
Art.III. Secretarul comunei Blejeşti se va îngriji de comunicarea prezentei 
hotărâri către Instituția Prefectului Teleorman pentru verificarea legalității, 
către primarul localității, compartimentului financiar contabil si de afisarea 
prezentei hotărâri la avizierul principal și pe pagina oficială a  Primăriei 
Blejești. 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL,    

  Burcea  Gheorghe                                                                     Jr. Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI   

Nr.15 din 31  ianuarie  2022 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  31   ianuarie 2022  

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



 
 
 
 

Anexa la Hotararea Consiliului Local Blejesti  
 nr.15 din 31.01.2022  

 
 
 

SEMESTRUL I  

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  

- - - - 39 100 lei/ 

luna  

11 100 lei/ 

luna 

Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe 

membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care 

indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare in 

semestrul anterior celui in care se acorda bursa. 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile 

nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor 

Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflati in clasele de 

inceput ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul 

I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale invatamantului gimnazial, liceal sau profesional. 

-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. 
 
 
 

SEMESTRUL II  

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  

- - - - 39 150 lei/ 

luna  

11 200 lei/ 

luna 

Bursa de studiu se acorda 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. 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in functie de modificarile 

intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a 

elevilor. 

Pentru obtinerea bursei de studiu, elevii majori sau parintii/tutorii legal 

instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de 

atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte 

care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, in primele 10 zile 

lucratoare ale fiecarui semestru 

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. 

 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, liceal sau profesional. 



 

Bursele de ajutor social se acorda elevilor, la cerere, in functie de 

situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali. 

Bursele de ajutor social se stabilesc la inceputul anului scolar, fiind 

revizuite semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile 

nete lunare ale familiei. 

Elevii care acumuleaza 10 absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa 

de ajutor social pentru luna respectiva. 

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: 

d)    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. 

 

   Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza 

certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de 

medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar, respectiv a 

certificatului de incadrare in grad de handicap, fara a fi conditionata 

de venitul net lunar al familiei. 

Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau 

parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori 

depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o 

cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de 

ajutor social, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru 

 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                SECRETAR GENERAL, 

    Burcea  Gheorghe                                                                     Jr. Burcea Adriana  

 

 

 

 
 

 

 

 


