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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor, a numărului  și a  
cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2021-2022, pentru elevii din 

ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat 
la  nivelul comunei Nucet, județul Dâmbovița”  

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 26.11.2021, având 
în vedere: 

 
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 
56/15.11.2021; 

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr. 11842/15.11.2021; 
- Raportul de specialitate al șef birou financiar contabil impozite și taxe înregistrat 
sub nr.11985/19.11.2021; 
- 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.(1) și  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.8 alin.(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; 
- Prevederile 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; 
- Prevederile articolului unic al Hotărârii de Guvern 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 2021-2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 

 
 



În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare, cuantumul și numărul burselor pentru 

elevii din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la  nivelul comunei 
Nucet, județul Dâmbovița, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul 

achiziții publice și șef birou financiar contabil impozite și taxe.  
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.         
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

             Vlad COMAN               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                      Elena Claudia POPESCU 

 

 

 
Nr. 64 din 26 noiembrie 2021 
 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .12.. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..11..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …1..     abțineri. 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
64/26.11.2021 

 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

26.11.2021  

2 Comunicarea către primar 02.12.2021  

3 Comunicarea către prefectul judeţului   

4 Aducerea la cunoştinţa publică   

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

  

http://www.comunanucet.ro/


 
Anexa la H.C.L. nr. 64/26.11.2021 

 
Regulamentul de acordare a burselor şcolare 

aferente anului şcolar 2021-2022, pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din 
învățământul preuniversitar de stat la  nivelul 

comunei Nucet, județul Dâmbovița 
 
 

Capitolul I-Dispoziții generale  
 
Art.1. Elevii înscriși în ciclul gimnazial și liceal, care urmează cursurile în unitățile 

de   învățământul preuniversitar de stat  de la  nivelul comunei Nucet, 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  foarte bune la învățătură și 
disciplină. 

 
Capitolul II –Criterii generale de acordare a burselor  
 
Art.3. Prin prezenta, vă supunem spre aprobare numarul de burse și criteriile de 

acordare a acestora pentru anul 2021, după cum urmează: 
 

 Semestrul II, an școlar 2020-2021: 
 125 burse de merit 
 63 burse sociale 

 
 Semestrul I, an școlar 2021-2022: 

 112 burse de marit 
 59 burse sociale 

 
Art.4. Bursa de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin 

unul din cazurile următoare: 
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor 

școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 
denumit în continuare MECTS; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile 

internaționale; 
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, 
organizate de MECTS. 

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-
au obținut rezultatele menționate. 

Pot păstra bursa elevii promovați și care au obținut nota 10 (zece) sau, după caz, 
calificativul Foarte bine la purtare. 

 
Art.5. Bursa de merit se acordă elevilor care au media generala de cel puțin 8,50. 

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în 
clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal (cls. a V-ași a IX-a), respectiv 



începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial și 
liceal(VI, VII, VIII, X,XI,XII)  

Elevii pierd bursa de merit dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 
10 și dacă au mai mult de 10 absențe nemotivate. 

Lista elevilor care beneficiază de burse de merit, este revizuită semestrial, în funcție 
de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 
timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a 
calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. 

 
Art.6. Bursa de studiu se acordă 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 
și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 8,50, nota 10 la purtare în 
semestrul anterior celui în care se acordă bursa și nu au mai mult de 10 absențe 
nemotivate. 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. 

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în 
clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând 
cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau 
profesional. 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială 
a familiei sau a susținătorilor legali. 

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 
timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a 
calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. 

 
Art.7. Bursa socială se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

 nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 
luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.  

 nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m2 în zonele 
colinare și de șes și de 40.000 m2 în zonele montane.  

 sau 

 orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare 
ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, 
insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu 
virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, 
spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări 
din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, 
fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație 
ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; 
acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza 
certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de 
familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net 
lunar al familiei. 

 
Art.8. Cuantumul burselor de performanță, merit, studiu și ajutor social este de 100 

lei/lună. 
Bursele sociale se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii care au 

promovat semestrul/anul școlar sau celor care la sfârșitul semestrului/anului școlar sunt 



corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media semestrială/anuală 10 la 
purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare. 

Lista elevilor care beneficiază de burse sociale, este revizuită semestrial, în funcție 
de modificările intervenite în situația școlară și materială a elevilor. 

 
Capitolul III- Dispoziții finale  
 
Art.9. 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 mai mare perioadă de timp.  
 
Art.10. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de 

studiu/merit/performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. 
 
Art.11. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa 

de merit sau cu bursa de studiu. 
 
 
 


