
                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    CONSILIUL LOCAL   

                                                                     
 
 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2021 
 

Văzând: 
       - Referatul de aprobare nr. 9520 din 17.03.2021 prezentat de primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani, în care se propune spre aprobare și se fundamentează adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul 
preuniversitar pentru anul 2021; 
 - Raportul nr. 9575 din 17.03.2021, întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții din cadrul 
Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul Consiliului local; 
       - Adresa cu nr.57 / 07.01.2021 a Școlii Gimnaziale din comuna Ariceștii Rahtivani Sat Ariceștii 
Rahtivani, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr.5239/07.01.2021 ; 
     - Adresa cu nr. 16 / 07.01.2021 a Școlii Gimnaziale din comuna Ariceștii Rahtivani Sat Nedelea, 
înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 5896/19.01.2021 ; 
      - prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
      -  HCL nr.10/12.02.2020 - privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020 ; 

 În conformitate cu: 
      - dispozițiile art. 82 alin, (1) articol modificat prin Legea nr.38 / 2019 si art.105 alin. (2) lit. d) din 
Legea nr.1 / 2011 a Educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile Ordinului nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 
burselor din învațământul preuniversitar de stat; 
      - prevederile H.G. nr. 1064 /14.12.2020 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 în anul şcolar 2020 - 2021 ; 
      - dispozițiile art.129 alin. (7) coroborat cu alin.(14) din OUG 57/2019,  privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
       În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) și al art.196 alin. 1 lit. a) din OUG 57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova,adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
       Art.1 Se aprobă un număr total de 166 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat din cadrul Școlii Gimnaziale din comuna Ariceștii Rahtivani Sat Ariceștii Rahtivani, aferente 
anului bugetar 2021, din care: 
 

    



- Burse de ajutor social “a” (medicala ) – 6 
- Burse de ajutor social “c” (situație financiară precară) – 30 
- Burse de merit (media semestrială  peste 9.50) – 50 
- Burse de merit (media semestrială între 9.00-9.50) – 40 
- Burse de merit (media semestrială între 8.50-9.00) – 40 

         Art. 2 Se aprobă un număr total de 121 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat     din cadrul Școlii Gimnaziale din comuna Ariceștii Rahtivani Sat Nedelea, aferente anului 
bugetar 2021, din care: 
- Burse de ajutor social “a” (medicala ) – 6 
- Burse de ajutor social “c” (situație financiară precară) – 20 
- Burse de merit (media semestrială  peste 9.50) – 50 
- Burse de merit (media semestrială  între 9.00-9.50) – 25 
- Burse de merit (media semestrială  între 8.50-9.00) – 20 

Art. 3 Se aprobă cuantumul lunar al burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani aferent anului bugetar 2021 astfel: 

- Burse de ajutor social “a” (medicala ) – 300 lei 
- Burse de ajutor social “c” (situație financiară precară) – 300 lei 
- Burse de merit (media semestrială  peste 9.50) – 300 lei 
- Burse de merit (media semestrială  între 9.00-9.50) – 200 lei 
- Burse de merit (media semestrială între 8.50-9.00) – 100 lei 

Art.4 Acordarea burselor școlare se va realiza de către unitațile de învățământ în baza 
criteriilor generale stabilite prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011 – privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare, și după caz, a criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în 
limita fondurilor alocate cu această destinație. 

Art. 5 Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor 
școlare burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. În situația în 
care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților 
de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistentă 
socială, competente în acest sens. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă directorul Școlii 
Gimnaziale din comuna Ariceștii Rahtivani sat Ariceștii Rahtivani și Directorul Școlii Gimnaziale din 
comuna Ariceștii Rahtivani sat Nedelea. 

Art. 7  Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată de 
către      Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
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