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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 121 din 25.11.2015 

privind acordarea de burse sociale 
 

Având în vedere prevederile art. 120 și 121 din Constituția României, revizuită, 
 
având la bază următoarele temeiuri juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 82 alin. (2), art. 97 alin. (2) lit. h), art. 103 alin. (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 1/2011 privind educația națională; 
b) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 9285/2015, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 

cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 9284/2015,  

c) raportul Comisiilor de specialitate  JUREX, ECOF, EDUX  ale Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012; 

 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. - Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2015-2016 se acordă burse 

sociale elevilor de la Școala Gimnazială, clasele I-VIII, care îndeplinesc condițiile generale 
stabilite de lege, precum și cele specifice stabilite prin regulament de către Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi. 

Art. 2. - (1) Cuantumul unei burse sociale se stabilește la 50 lei/lună. 
(2) Bursele sociale nu se acordă pentru perioada vacanței școlare și pentru zilele în 

care elevul a absentat nemotivat de la cursuri. 
(3) Pentru fracțiuni de lună cuantumul bursei sociale se stabilește prin înmulțirea 

cuantumului de la alin. (1) cu raportul care are la numărător numărul de zile în care au 
existat cursuri și elevul nu a absentat nemotivat iar la numitor are numărul zilelor lucrătoare 
din luna respectivă. 

(4) În cazul în care în urma aprobării dosarelor se constată că numărul de burse 
sociale este mai mic de 50, suma rămasă se redistribuie la dosarele aprobate, în mod egal, 
majorându-se în acest sens cuantumul de la alin. (1). 

Art. 3. - Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi stabilește criteriile 
și condițiile specifice astfel încât să se asigure încadrarea în suma totală de 10.000 
lei/semestru ca fond la dispoziția Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi pentru burse sociale. 

Art. 4. - Directorul școlii are obligația să solicite anual autorităților locale includerea în 
bugetul local a sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Directorul școlii prezintă lunar ordonatorului principal de credite situația cu 
privire la acordarea burselor sociale. Pe baza acestei situații ordonatorul principal de credite 
realizează deschiderile bugetare corespunzătoare. 

Art. 6. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei, directorului Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Tamara-Rodica NIȚĂ 

L.S. 


