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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 38/2020 pentru modificarea și completarea 

HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul 

preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

septembrie 2021, având în vedere:  

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33865/22.09.2021 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33866/22.09.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

▪ Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile HCL nr. 38/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 

154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru 

elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la 

nivelul municipiului Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

  În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

adoptă următoarea 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă eliminarea art. II al HCL nr. 38/2020 pentru modificarea și 

completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare 

a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul 

preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte. 

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

      

    INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

    Red. D.I. 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  24 septembrie 2021 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul 

proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 
 

 

Comisia nr. 4 X   

Comisia nr. 5 
 

 

 

 

 



Nr.  

 

 

 

REFERAT 

 

Prin apariția H.G. nr. 1064/2020 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 s-a instituit un cuantum minim al nivelului burselor de 100 de lei, 

ceea ce a condus la o creștere semnificativă a acestor finanțări. Finanțarea 

integrală a acestor burse a fost asigurată de la bugetul local, efort bugetar ce a 

crescut anual din anul 2013 până în anul 2020, ajungându-se la o bugetare de 

peste 1.000.000 de lei.  

Alături de finanțarea din bugetul local, pentru prima dată în anul 2021 au 

fost alocate și sume din taxa pe valoarea adăugată de la bugetul de stat.  

În atare situație se propune consiliului local revocarea art. II al HCL nr. 

38/14.02.2020 care limita începând cu luna februarie 2020 numărul maxim de 

burse municipale de performanță, municipale de merit (tip I-IV) și de studiu la 

3000, urmând ca începând cu anul școlar 2021-2022 numărul burselor să nu se 

mai limiteze și să fie acordate tuturor elevilor care îndeplinesc criteriile de 

acordare. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                              jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                APROBAT, 

                                                              Primarul Municipiului Târgoviște 

                                     jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În aplicarea art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost 

emis de Ministrul educației Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

ordin ce a fost modificat și completat ulterior prin Ordinul nr. 5085/2019. 

În baza acestei legislații primare la nivelul Municipiului Târgoviște a fost 

adoptată HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul 

preuniversitar de stat la nivelul Municipiului Târgovişte, regulament ce a fost 

modificat ulterior în funcție de noile cerințe legislative sau de nivelul de 

finanțare alocat pentru acordarea acestor burse. 

Până la apariția H.G. nr. 1064/2020 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 finanțarea acestor burse a fost asigurată integral de la bugetul 

local, efort bugetar ce a crescut anual din anul 2013 până în anul 2020 

ajungându-se la o bugetare de peste 1.000.000 de lei.  

În atare situație consiliul local a trebuit ca anual să limiteze numărul 

burselor ce pot fi acordate pentru a se încadra în finanțarea bugetară care a avut 

drept surse de finanțare exclusiv bugetul Municipiului Târgoviște.  

Prin apariția H.G. nr. 1064/2020 s-a instituit un cuantum minim al nivelului 

burselor de 100 de lei ceea ce a condus la o creștere semnificativă a acestor 

finanțări, iar alături de finanțarea din bugetul local, pentru prima dată au fost 

alocate și sume din taxa pe valoarea adăugată de la bugetul de stat, Municipiului 

Târgoviște fiindu-i alocate prevederi bugetare în cunatum de 3.900 de mii lei cu 

această destinație. 

În atare situație se propune consiliului local revocarea art. II al HCL nr. 

38/14.02.2020 care limita începând cu luna februarie 2020 numărul maxim de 



burse municipale de performanță, municipale de merit (tip I-IV) și de studiu la 

3000, urmând ca începând cu anul școlar 2021-2022 numărul burselor să nu se 

mai limiteze și să fie acordate tuturor elevilor care îndeplinesc criteriile de 

acordare. 

Precizăm că în continuare finanțarea acestor burse va fi una mixtă, 

respectiv 100 de lei din cuantumul fiecărei burse acordate va fi suportat din 

sumele defalcate din TVA acordate prin bugetul de stat, iar diferența până la 

cuantumul aprobat de consiliul local, respectiv 400 lei bursele de performanță, 

120 lei și 110 lei bursele de merit tip I și II, să fie acoperite din bugetul local al 

Municipiului Târgoviște. 

 

 

 

    DIRECTOR ECONOMIC, 

               ec. Silviana Marin 

 
 


