
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului burselor pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din Şcoala gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » sat 

Magu)a, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36 din 19.05.2022 iniţiat de Primarul comunei Tomşani, 
judeţul Prahova, 
A vând în vedere: 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 4135 din 19.05.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4136 din 19.05.2022, 
-Adresa nr. 692 din 18.05.2022 a Şcolii gimnaziale ,.Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, 

comuna Tomşani, judeţul Prahova, cu privire la bursele şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 
2021-2022, 

În baza prevederilor: 
- Art. 82 alin. (1) (2) şi art. 105 alin. (2) litera „d" din Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Hotărârii Guvenului nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat, cu frecvenţă, care se acordă In anul şcolar 2021-2022, 

- Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5576/2011 privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „a" şi art. 139 alin. (3) litera 
„a" coroborat cu art. 5 litera „cc" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Pentru anul şcolar 2021-2022, semestrul II, se aprobă un număr de 74 burse pentru 
elevii Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, din 
care: 

- burse de merit : 54; 
- burse de studiu: 12; 
- burse de ajutor social pentru motive medicale: 4; 
- burse de ajutor social pentru elevi orfani: 1; 
- burse de ajutor social pentru venit familial redus: 3. 



ART. 2: Cuantumul lunar al burselor stabilite conform art. 1 este: 
- burse de merit - 200 lei/elev; 
- burse de studiu - 150 lei/elev; 
- burse de ajutor social pentru motive medicale - 200 lei/elev; 
- burse de ajutor social pentru elevi orfani - 200 lei/elev; 
- burse de ajutor social pentru venit familial redus - 200 lei/elev. 
ART. 3: Acordarea burselor se va realiza de către unitatea de învăţământ, în baza criteriilor 

generale stabilite prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi, 
după caz, a criteriilor specifice aprobate de consiliul de administraţie, în limita fondurilor alocate cu 
această destinaţie. 

ART. 4 : Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente 
burselor şcolare revine Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat 
Magu la, comuna Tomşani, judeţul Prahova. 

ART. 5 : Hotărârea va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani. 

Număr consilieri în funcţie 1) 
Număr consilieri prezenţi J j 
Voturi pentru TI 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei Tomşani, 

Matei Violeta- �ljana 
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