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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării burselor școlare in anul 2021 

 
 

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de Primarul Comunei Târgșoru Vechi, înregistrat 
cu nr. 6239/12.04.2021, precum și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Financiar Contabil din 
cadrul Primăriei Târgșoru Vechi, înregistrat sub nr. 6238/12.04.2021. 

Luând act de adresa întocmită de Școala Gimnazială sat Strejnicu Comuna Târgșoru Vechi, 
județul Prahova înregistrată sub nr. 3070/23.02.2021, precum și adresa întocmită de Școala Gimnazială 
Comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova înregistrată sub nr. 3071/23.02.2021; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Comunei Târgșoru 
Vechi; 

În temeiul prevederilor art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, 
prevederile din OMECTS nr. 5576/2011, modificat și completat prin OMECTS nr. 3470/2012, precum 
și HG 1064/04.12.2020 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 2020-2021. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (7) și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 
Consiliul Local al comunei Târgsoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1.(1) Se aprobă pentru anul 2021, elevilor cuprinși în învătămânul preuniversitar de stat din 
instituțiile de învățământ de pe teritoriul Comunei Târgșoru Vechi, un număr de 387 burse școlare (din 
care un număr de 227 burse de merit si un număr de 160 burse de ajutor social) conform fondurilor 
bugetare alocate în anul bugetar 2021 și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual 
prin legea bugetului de stat cu această destinație, după cum urmează: 
 Școala Gimnazială Strejnicu – 283 burse (158 burse de merit și 125 burse de ajutor social). 
 Școala Gimnaziala Târgșoru Vechi – 104 burse (69 burse de merit și 35 burse de ajutor social). 

(2) Cuantumul burselor acordate este următorul: 
 bursa de merit pentru elevii cu media generala cuprinsa intre 8.50 - 8.99 - 110 lei/lună; 
 bursa de merit pentru elevii cu media generala cuprinsa intre 9.00 - 9.49 - 120 lei/lună; 
 bursa de merit pentru elevii cu media generala cuprinsa intre 9.50 - 10.00 - 150 lei/lună; 
 bursa sociala – 100 lei/lună. 

 
Art.2. Primarul Comunei Târgsoru Vechi, împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului Prahova 

vor aduce aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea și 
aducerea la cunoștinta publică se vor face prin grija secretarului general al comunei Târgsoru Vechi. 
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