
R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 
Nr. 31 din 27.05.2021 

Privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2020-2021 
 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, JUDETUL DÂMBOVIŢA. 
- prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) art. 140 alin. (1), art.197 
alin.1-2alin.4-5, art.199 alin.1-2, art. 233 alin. (2), art.234, art.235, art.236 şi art.240 alin. (1) 
art.243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 
modificările și completările ulterioare,  
-prevederile art.82 și art.105 alin.2) lit.d din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 
și completările ulterioare, 
-prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării  nr.5576/2011, privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul  preuniversitar de stat, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Prevederile Hotărârii Guvernului  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 în anul școlar 2020-2021 ; 
- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Corneşti nr.19 din 22.04.2021 privind aprobarea 
bugetului local al comunei Corneşti pe anul 2021; 
- Adresa nr.563/19.04.2021 a Școlii Gimnaziale Cornești înregistrat la Primăria comunei Cornești 
sub nr.5343/19.04.2021 prin care propune cuantumurile burselor școlare, 
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr .31/16.05.2021; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr.5284/16.04.2021; 
-raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabilitate  înregistrat cu 
nr.5286/16.04.2021; 
- avizele consultative  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cornești ; 

În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre : 
 
         Art.1. Se aprobă un număr de 130 burse școlare precum și a cuantumului burselor şcolare 
aferente anului şcolar 2020-2021, după cum urmează: 
- Burse de merit: în ordinea descrescătoare a mediilor obținute: 

                 - media 10-9,75 cuantum 200 lei/luna ; 
                 - media  9,74-9,50 cuantum 180 lei luna ; 



                 - media 9,49-9,00 cuantum 150 lei/ luna; 
                 - media 8,99-8,50 cuantum 100 lei/luna . 

- Burse de ajutor social: - cuantumul unei burse de ajutor social - 100 lei/luna.  
           Art.2.(1)- 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 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 Cornești.  
                     (2)- Conducerea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din comuna 
Cornești întocmeșc și gestionează întreaga documentație privind numărul și categoriile de burse, 
pe baza situației școlare, a cererilor și a actelor doveditoare. 
                     (3)- 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 Cornești. 
                     (4)- În situația constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta 
hotărâre și numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul instituțiilor de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Cornești se va face în limita fondurilor repartizate.  
                     (5)- Criterii minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare și prezența integrală 
la cursuri, cu excepția absențelor motivate prin certificate medicale și alte scutiri. 

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul prin 
compartimentul financiar contabilitate. 

Art.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 
Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa , primarului comunei , Compartimentului contabilitate 
– financiar, Școlii Gimnaziale Cornești și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 
electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 
subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ                                    
     Aurel-Dragoș BADEA                                                SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                     
                                                                                                              Gheorghiţa STAN 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 27.05.2021 cu un număr de  13 voturi pentru,voturi 
împotrivă….. ,abţineri - 2, din totalul de 15 consilieri prezenti. 


