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51. PROIECT NR. 6508/08.12.2021
HOTĂRÂRE 

privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) 
din Comuna Gorgota,judeţul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţă extraordinară de îndată, în data de 13 decembrie 2021; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 6508/08.12.2021 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 6509/08.12.2021 prin care propune acordarea burselor
sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota, judeţul Prahova, prezentat de d-l Ionuţ
Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Raportul nr. 6559/10.12.2021 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota,
judeţul Prahova;
-Avizul secretarului general al Comunei, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale
Consililului Local Gorgota;
-Adresa nr. 1494/08.12.2021 a Şcolii Gimnaziale Al. Ioan Cuza - PJ, Comuna Gorgota,
judeţul Prahova, înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 6495/08.12.2021;

În baza prevederilor: 
- art. 5, alin. (3) şi alin. (4) şi art. 20, alin. (1), lit „h" din Legea m: 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 82, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 105, alin. (2), lit. "d" din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 4, art. 6, alin. (3), art. 8, alin. (1), lit. "a", alin. (2), art. 9, alin. (1-2) si art. 13 lit. ,,a", ,,b"
si „c" din Ordinul Administraţie Publică nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor
de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţămantul
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acorda in anul scalar 2021-2022;
-art. 129, alin. (1), art. 129, alin. (7), lit.,.a,, coroborat cu art. 196, alin. (1) lit. ,,a" din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O TĂRĂŞTE: 
Art.1. Începând cu luna decembrie 2021, pentru anul şcolar 2021-2022, 

semestrul I, se aprobă cuantumul şi numărul pentru fiecare categorie de bursă acordată 
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din 
Comuna Gorgota, judeţul Prahova, după cum urmează: 

a) 11 burse de merit, în cuantum diferenţiat:
-media 8,50 - 8,99 - 125 lei/lună - 3 burse;
-media 9,00 - 9,49- 150 lei/lună - 3 burse;
-media 9,50 - 9,99- 175 lei/lună - 5 burse;



-media 10 - 250 lei/lună - O burse;
b) 1 bursă de ajutor social în cuantum de 125 lei/lună.

Art.2.alin.(1).Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau
părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia 
de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o 
cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 

alin.(2).Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face doar pe 
baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul 
de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 

alin.(3).Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de 
familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecarui 
semestru. 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul 
toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia 
suplimentară pentru copii. 

alin.(4).Bursele de merit obţinute urmare rezultatelor deosebite la 
învăţătură (media general de cel puţin 8,5 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior) 

se acordă începând cu semestrul al II-iea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 
învăţământului gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în 
celelalte clase ale învăţământului gimnazial. 

alin.(5).Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit conform 
articolului 1 este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia 
şcolară a elevilor. 

Art.3.Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.5.În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 <lin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 
Art.6.Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 

persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul 
prevăzut de lege, şi se publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul 
Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

PRIMAR, 
DUMITRU Ionut-Nicolae 

Avizat, 
în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRET AR GENERAL, 

Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Compartiment - Secretar general în vederea analizării şi întocmirii raportului de

specialitate cu termen de depunere a acestuia la data de 13.12.2021;
- Comisille C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen la data de 13.12.2021.

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 




