
     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                    

COMUNA  TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei  Tătărani, 

 județul Dâmbovița 

 

      Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data de 

22.04.2021 

             Având în vedere : 

  -  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat 

la nr.20/12.04.2021; 

  -  Referatul de aprobare Nr.3452/12.04.2021 al  Primarului comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița; 

  - Adresa  nr.292/12.04.2021 a Școlii Gimnaziale Tătărani, înregistrată la Primăria comunei 

Tătărani la nr3448/12.04.2021 prin care se solicită aprobarea acordării burselor pentru anul 

școlar 2019-2020 și stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de bursă în parte; 

 -  Raprtul de specialitate nr.3454/12.04.2021 întocmit de compartimentul de resort –biroul 

financiar-contabilitate din cadrul  Primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
 - Prevederile  art.82 și art.105 alin.2) lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 - Prevederile Ordinului M.E.N. nr.5576/2011 și Anexa la Ordin, privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Prevederile H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii  din învățământul preuniversitar 

de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor ăn anul școlar 2020-2021 ; 
  -    Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 -  Legea nr.82/1981 a contabilității, republicată; 

  - Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Tătărani, județul Dâmbovița; 

       În temeiul art. 129 alin. (2) lit.,,b’ și lit. ,,d’’, alin.7) lit. ,,a’’,art.136 alin.8) , art.139 alin. 

(3) lit.,,a’, art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
        Art.1. – Se  aprobă  numărul burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii 

din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Tătărani, județul Dâmbovița , în număr 

de183 burse școlare, stabilit în funcție de tipul bursei, după cum urmează: 
1) – burse de performanță  =  0 

2) – burse de merit              = 75 

                    3)-  burse de studiu             = 17 

                    4)– burse de ajutor social   = 91 

 



 

       Art.2. – Se aprobă cuantumul  burselor școlare prevăzute la articolul.1, după cum urmează: 
1)– burse de performanță  = 100 lei/lună 

2)– burse de merit               = 100 lei/lună 

3)-  burse de studiu             = 100 lei/lună 

4)– burse de ajutor social   = 100 lei/lună 

  Art.3. -  Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 și 

ale Ordinului M.E.N.nr.5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate  anual de consiliul de 

administrație al unității școlare, în limita fondurilor repartizate prevăzute la art.2 și în raport cu 

integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru 

corectitudinea și acordarea burselor școlare revenind conducerii  instituțiilor de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Tătărani. 

       (1)- Conducerea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din comuna Tătărani 

întocmeșc și gestioează întreaga documentație privind numărul și categoriile de burse, pe baza 

situației școlare, a cererilor și a actelor doveditoare. 

(2)- În cazul în care există suspiciuni privind veridicitarea și declarațiile privind 

veniturile familiilor din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, reprezentanții 

unității de învățământ pot cere efectuarea unor anchete sociale în acest sens de către 

Compartimentul Asistență  socială din cadrul Primăriei Tătărani. 

(3)- În situația  constatării unor difetențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și 

numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Tătărani se va face în limita fondurilor repartizate. 

(4)- Criterii minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare și  prezența integrală la 

cursuri, cu excepția situațiilor motivate prin certificate medicale și alte scutiri. 
       Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar- contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani și conducerea Școlii 

Gimnaziale Tătărani. 

             Art.5- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani  

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, conducerii Școlii Gimnaziale Tătărani și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 

primăriei Tătărani. 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                    PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

Nr.21                                                                               BONDOC AUREL-NICOLAE 

Data- 22.04.2021 

     

 

                              Contrasemnează pentru legalitate  

                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ            

                                     MIHĂILĂ MIOARA  

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 14 

Nr. consilieri în funcție: 14   
 

           



                                   

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                    

COMUNA  TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

     Nr.20/12.04.2021 

 

 P R O I E C T      D E     H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei  Tătărani, 

județul Dâmbovița 

 

      Primarul Tătărani, județul Dâmbovița  

             Având în vedere : 

- Adresa  nr.292/12.04.2021 a Școlii Gimnaziale Tătărani, înregistrată la Primăria comunei 

Tătărani la nr.3448/12.04.2021 prin care se solicită aprobarea acordării burselor pentru anul 

școlar 2019-2020 și stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de bursă în parte; 

 -   Raprtul de specialitate nr.3454/12.04.2021 intocmit de compartimentul de resort –biroul 

financiar-contabilitate din cadrul  Primariei comunei Tatarani, judetul Dambovita; 
 - Prevederile  art.82 și art.105 alin.2) lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 - Prevederile Ordinului M.E.N. nr.5576/2011 și Anexa la Ordin, privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  -  Prevederile H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii  din învățământul preuniversitar 

de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor ăn anul școlar 2020-2021 ; 
  -    Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

  -  Legea nr.82/1981 a contabilității, republicată; 

       In temeiul art. 129 alin. (2) lit.,,b’ și lit. ,,d’’, alin.7) lit. ,,a’’,art.136 alin.1) și alin.8) , 

art.139 alin. (3) lit.,,a’, art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
                Art.1. – Se  aprobă  numărul burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat  de pe raza comunei Tătărani, județul Dâmbovița, în 

număr de183 burse școlare, stabilit în funcție de tipul bursei, după cum urmează: 
1) – burse de performanță              =  0 

2) – burse de merit              = 75 

                    3)-  burse de studiu             = 17 

                    4)– burse de ajutor social   = 9 

       Art.2. – Se aprobă cuantumul  burselor școlare prevăzute la articolul.1, după cum urmează: 
1)– burse de performanță  = 100 lei/lună 

2)– burse de merit               = 100 lei/lună 

3)-  burse de studiu             = 100 lei/lună 

4)– burse de ajutor social   = 100 lei/lună 



   Art.3. -  Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 și ale 

Ordinului M.E.N.nr.5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate  anual de consiliul de 

administrație al unității școlare, în limita fondurilor repartizate prevăzute la art.2 și în raport cu 

integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru 

corectitudinea și acordarea burselor școlare revenind conducerii  instituțiilor de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Tătărani. 

       (1)- Conducerea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din comuna Tătărani 

întocmeșc și gestioează întreaga documentație privind numărul și categoriile de burse, pe baza 

situației școlare, a cererilor și a actelor doveditoare. 

(2)- În cazul în care există suspiciuni privind veridicitarea și declarațiile privind 

veniturile familiilor din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, reprezentanții 

unității de învățământ pot cere efectuarea unor anchete sociale în acest sens de către 

Compartimentul Asistență  socială din cadrul Primăriei Tătărani. 

(3)- În situația  constatării unor difetențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și 

numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Tătărani se va face în limita fondurilor repartizate. 

(4)- Criterii minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare și  prezența integrală la 

cursuri, cu excepția situațiilor motivate prin certificate medicale și alte scutiri. 
 

       Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar- contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani și conducerea Școlii 

Gimnaziale Tătărani. 

             Art.5- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani  

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, conducerii Școlii Gimnaziale Tătărani și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 

primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

 

 

   TĂTĂRANI                                                                                            

                                                                                                               I N I Ț I A T O R, 

Avizat  pentru legalitate 

Secretar general comună                                                                 P R I M A R  

  Mihăilă Mioara                                                                       PĂTRU  CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ROMÂNIA      

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

      P R I M A R  

Nr.3452/12.04.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotărâre privind  aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la 

nivelul comunei  Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

          Patru Constantin - Primarului  comunei Tatarani, judetul Dambovita, având în 

vedere 

 

-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul  comunei Tatarani, judetul Dambovita, inregistrat 

la nr.20/12.04.2021; 

  - Adresa  nr.292/12.04.2021 a Școlii Gimnaziale Tătărani, înregistrată la Primăria comunei 

Tătărani la nr.3448/12.04.2021 prin care se solicită aprobarea acordării burselor pentru anul 

2019-2020 și stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de bursă în parte; 
 - Prevederile  art.82 și art.105 alin.2) lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 - Prevederile Ordinului M.E.N. nr.5576/2011 și Anexa la Ordin, privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  -  Prevederile H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii  din învățământul preuniversitar 

de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor ăn anul școlar 2020-2021 ; 
  -    Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

  -  Legea nr.82/1981 a contabilității, republicată; 

 

         Constat  că se impune  supunerea spre  dezbatere si aprobare în ședința Consiliului local 

Tătărani a proiectului de hotarare privind  aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare 

aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul 

comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, în forma propusă de de inițiator. 

 

 

 

 

 

 

                                                                INTOCMIT, 

                                                                P R I M A R  

                                                        PATRU  CONSTANTIN 



 

 

Primăria Tătărani 

Biroul Financiar-Contabilitate 

Nr. 3454/ 12.04.2021 

 

 
 

 

                                              R E F E R A T     DE  SPECIALITATE 

 

 

Subsemnata  Cocoşilă Bianca-Georgiana, consilier superior în cadrul 

Biroului Financiar-Contabilitate, în urma analizei: 

-proiectului de hotărâre nr.21/12.04.2021 întocmit de primarul comunei 

Tătărani, 

-comunicării cu nr.292/12.04.2021 privind numărul de potențiali beneficiari 

de burse în anul școlar 2020-2021 înaintată de  Școala Gimnazială Tătărani  

          -prevederilor Hotărârii nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 

burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 

2020-2021 

 

propun adoptarea unei hotărâri a Consiliului local de aprobare a unui număr 

de 183 burse școlare în  astfel: 
-75 burse de merit, 

-17 burse de studiu, 

-91 burse de ajutor social. 

Fiecare bursă școlară va avea cuantumul de 100 lei. 

 

 

 

 

12.04.2021                                                  Semnătura, 

                                                      Cocoşilă Bianca-Georgiana 
 

 

 

 

 

 


