
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOC1.L 

HOTĂRÂREA Nr._____ 
Din O65 2017 

Privind: acordarea burselor deperforman ţă  şi a burselor medicalepentru elevii din înv ăţământul 
preuniversitar în arnd scolar 2016-201 7 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului: 261 15/19.05.2017 
Consiliul Local aI municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în sedintâ ordinar ă  în data de 

.5Ùf.._2017 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrată  sub nr. 26089/18.05.2017 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si Direcţia 

Generală  Economică, înregistrat sub nr. 26090/18.05.2017; 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 
- Legea nr. 273/2006 privindjinanţelepublice locale, cu modfic ările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 82 alin. (1)-(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/ 2011, a Educaţiei Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/20 1 1, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselorelevilor din înv ăţământul preuniversitar de stat, cu modific ările ş i completările ulterioare; 
In temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215 din 2001, privind 

administraţ ia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr.2 1 5/200 1, privind administra ţia publică  locală, republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare, 
HOTARA Ş TE: 

Art.1 Se aprobă  criteriile de acordare a burselor şcolare conform Regulamentului, anexa nr. 1, parte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2 In anul 2017 bursele de performan ţă  si bursele de ajutor social (medicale) pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) se vor acorda cu respectarea criteriilor prev ăzute în 
regulamentul men ţionat la art. 1. 

Art.3 Cuantumul unei burse de ajutor social, burse de merit şi burse de studiu, se va stabili în limita 
sumei a!ocate în acest sens, din bugetul local. 

Art.4 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri ş i 
che!tuieli aI municipiului Tecuci aferent anului 2017, în valoare de 27000 Iei, alocate din capitolul 
65.02.Invăţământ art/alin. 59.01 - Burse. 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului Tecuci 

Contrasemnează  
Secretar, 

Fotache Valerica 
WIV 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 26089 din 18 05 2017 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordarea burseior de performan ţă  şi a burselor medicale pentru elevii diii 
învăţământulpreuniversitar în anul scolar 2016-201 7 

In calitate de ordonator principal de credite, propun spre dezbatere şi aprobare, Proiectul de 
hotărâre privind acordarea burselor medicale si de performantă  e!evilor din înv ăţământul preuniversitar 
(primar, gimnazial, liceal), din urm ătoarele considerente: 

Având în vedere prevederile art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 1/201 1, a 
Educaţiei Naţionale, conforrn cărora: ( 1) Elevii de la cursurile cu frecvenl ă  din înv ălământul 
preuniversitar de statpot benejicia de burse de performanl ă, de burse de merit, de burse de studiu şi 
de burse de ajutor social. 
(2) Cuantumul unei burse acordate diii suniele defalcate din unele venituri aie bugetului de stat şi 
nuniărul acestora se stabilesc prin Iiot ărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judelean/consiliilor iocale ale sectoarelor municipiului Bucure şti.coroborate cu dispoziţiile art. 
105, alin 2 din ace1ai act normativ Finanlarea complenientara se asigur ă  din bugetele locale ale 
uniiăţilor administrativ-teritoriale de care aparlin unit ălile de înv ălământ preuniversitar, din sume 
defalcate din taxa pe valoare ad ăugată, pentru urm ătoarele categorii de clieltuieli:. . .d) clieltuieli 
cu bursele elevilor. 

In municipiul Tecuci ,în anul Scolar 2016-2017sunt scolarizati un număr de 8314 elevi in 
învăţământul preuniversitar. Elevii beneficiari ai burselor de performan ţă  sunt în nr. 57 ceea ce 
reprezintă  0,68% din totalul elevilor din înv ăţământul preuniversitar. 

In anul scolar 20 1 6-20 1 7 sunt scolarizati un num ăr de 24 elevi cu boli cronice recunoscute de 
către Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Cercetarii, Turismului si Sportului, aa încât num ărul 
de burse pentru boala este de 24. 

Pentru bursele de orfan se propun un nr. de 21 burse. 
Din bugetul local vor trebui aloca ţi pentru aceste burse 42000 lei. 
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin (2) lit. a) si d), alin. (6) lit. a), punctul 2 din 

Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administra ţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prifl care Consiliul Local are atribu ţii privind gestionarea serviciilor furnizate c ătre cetăţefli şi asigură , 
potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind educa ţia. 

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri ş i 
cheltuieli al municipiului Tecuci aferent anului 2017, din fondurile prev ăzute la capitolul 
65.02.Invăţământ, art/alin. 59.01 - Burse. 

Având în vedere cele expuse mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre în 
forrna propusă . 

Prirnar, 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
DIR. GEN. ECONOMICĂ  Ş I SERVICIUL ADPP 

Nr.26090 din 18.05.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: acordarea burselor de performan ţă  şi a burselor medicale pentru elevii din 

învăţământulpreuniversitar în anul scolar 2016-201 7 

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind jinanţele publice locale, cu modfic ările ş i 
coinpletările ulterioare,• 

Având în vedere Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educa ţiei naţionale; 
Având în vedere Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215 din 2001, 
privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conforrn art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei naţionale - 
jinanţarea complementară  se asigură  din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de 

care aparţin unităţile de învăţământpreuniversitar, din sume defalcate din taxape valoarea adăugat 

pentru următoarele categorii de cIzeltuieli: 
d) cheltuieli cu bursele elevilor. 
De altfel, art. 82, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei naţionale, 

prevede: (1) Elevii de la cursurile cufrecvenţă  din învăţământulpreuniversitar de statpot benejicia de 

burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social; (2) 
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ş i 

numărul acestora se stabilesc anual prin Iotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Faţă  de cele prezentate mai sus,Direc ţia Generală  Econoimică  si Serviciul Administrarea 
Domeniului Public si Privat si din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tecuci, 
avizăm favorabil proiectul de hot ărâre privind acordarea burselor de peiformaii ţă  .i a burselor 
tnedicalepentru elevii din înv ătământulpreuniversitar în anulco1ar 2016-2017 

Dir. Gen. Economic ă  
Director ecnomic, 	 Serviciul ADPP 
Nicol Ţ  P01 
	

Lucîan  



Anexa nr. 1 la HCL nl. . 	din 	52017 

Regulament privind acordarea burselor scolare 

Criterii generale de acordare a burselor 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din înv ătământul 
preuniversitar de stat, numite in continuare burse, sunt : burse de perforrnanta, burse de 
merit, burse de studiu si burse de ajutor social. 

1. Bursele de performanta se acorda elevilor care se încadreaz ă  in cel puţin unul 
din cazurile urm ătoare: 

a) Au obţinut locurile 1,11 sau 111 la etapele na ţionale ale olimpiadelor scolare 
naţionale organizate de MECTS; 

b) S-au calificat în Ioturile de pregătire organizate de MEN pentru competi ţiile 
internaţionale 

Bursele de performanta se acorda o singur ă  data la sfâritu1 anului scolar in care 
sunt ob ţinute rezultatele la olimpiadele scolare. 

In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare intr-
un semestru este mai mica de 10. 

2. Bursele de merit si bursele de studiu se acorda elevilor de la cursurile cu 
frecvenţă  din învăţărnântul preuniversitar de stat, în func ţie de rezultatele la înv ăţătura. 
Burseie de merit se acorda elevilor care au rezultate deosebite la înv ăţătură  : au obţinut 
rnedia generala de cel pu ţin 9.50 si nota 10 ]a purtare în anul scolar anterior, respective 
in prirnul sernestru al anului co1ar, pentru elevii af1a ţi în clasele de început ale 
învăţărnântuhii prirnar, girnnaziaLliceal sau profesional sau dac ă  au obţinut Iocurile 1,11 
i 111 la etapele judeţene ale olirnpiadelor şi concursurile scolare na ţionale organizate de 

MEN. 

B ursele de meril ob ţ inute se aco:da încc:2nd din semestrul ai 1-1ea, PCflti e]eVii 
sfla ţi in c1asce de îrceput aie înv ţ  mr1u1ui pruriar, imnazial, 1 cea] sau profesionai, 



respective începând cu sernestrul I, pentru elevii afia ţi in celelalte clase ale 
învăţărnântului primar, girnnazial, liceal sau profesional. 

Lista elevilor care beneficiaz ă  de bursele de merit ob ţinute este revizuita 
semestrial, în func ţie de modific ările intervenite în situa ţia scolara a elevilor. 

In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este 
mai mica de 10. 

Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu venit lunar mediu pe 
membru de farnilie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe econornie si 
care îndeplinesc simultan condi ţiile: au media generala peste 8.50 si nota 10 la purtare 
in semestrul anterior celui care se acorda bursa. 

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în func ţie de modificările intervenite 
in veniturile nete lunare ale familiei si in situa ţia scolara a elevilor. 

Bursele de studiu se acorda începând din semestrul ai II-lea, pentru elevii afia ţi in 
clasele de început ale înv ăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, 

respective începând cu semestrul I, pentru elevii afia ţi in celelalte clase ale 
învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

2. Bursele de ajutor social se acorda elevilor la cerere, în func ţie de situaţia 

materiala a familiei sau a sus ţinătorului legal. 

Bursele de ajutor se acorda la începutul anului scolar si sunt revizuite semestrial, 

in funcţie de modificările intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

Pot păstra bursa eleviipromova ţi si cu nota 10 la purtare. 

Pentru ob ţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau p ărinţii/tutorii legal 

institui ţi/reprezentan ţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor 
din unitatea de înv ăţământ, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insolita de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 
depune acte doveditoare, in prirnele 10 zile lucr ătoare ale fiec ărui semestru. 

La stabilirea venitului iriediu Iunar pe rnernbru de farnilie, se iau in calcul toate 
veniturile cu caracter perrnanent realizate de rnembrii farniliei, inclusiv aloca ţia 

sup]imentara pentru copii. Potrivit art. 13 1it.a orfanii sau bo]navii de TBC si care se 

află  sc a în evideneJe dispensarelor şcoiaie cu dabe:, bo]i rnaligne. SinC1OmUri de 

rnalabsorb ţ ie grave, insuftcicnte renale cronice, astrn ă  bronic, epilepsie, card iopatii 



congenitale, hepatit ă  cronică, glaucorn, miopie gravă, boli irnunologice sau infesta ţi cu 

virusul HIV ori bolnavi de SIDA pot beneficia de burse pentru motive rnedicale. 

Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare 

Un elev nu poate primi doua burse sirnultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea 

cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o rnai rnare perioada de timp. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a 
burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de 

administraţie ale unitarilor de înv ăţământ, in limitele fondurilor repartizate si in raport 

cu integralitatea efectu ării de către elevi a activit ăţilor scolare. 

Nu pot constitui criterii de acordare!neacordare a burselor : religia, rasa, sexul, 

.__ 	apartenenţă  politica a elevului sau a farniliei acestuia, apartenenta la organiza ţii legal 

constituite, studiile efectuate in str ăinătate, precum si accesul la burse din alte surse. 

* 



Ş  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 

COLEGIUL NAŢIONAL 1 CALISTRAT HOGAŞ  TECUCI 
STR.COSŢACHE RACOVIŢĂ  1.20 

TELEFON 00402368200 10 FAX.00402368 1 691 5 
E-mail 1c1iosyaoo.coni 

CATRE, 

Domnul Primar aI Municipiului Tecuci, Catalin Constantin Hurdu1e 

In atentia Directiei Economice 

Prin prezerita, revenim la adresa noastra nr. 1729/16.05.2017, inregistrata la UAT 
Tecuci sub nr. 25724/ 1 7.05 .20 I 7, prin care va transmitem necesarul pentru plata burselor 
medicale si de performanta, potrivit solicitarii dumneavoastra, in conformitate cu prevederile 
Legii Educatiei nr.1/2011 art.105 si ale Ordinului 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, dupa cum 
urmeaza: 

f Uiitatea scolara cu personalitate Numar burse de Numar burse 
juridica performanta medicale 
Colegiul National 	Calistrat 20 	. 0 
Hogas 	Tecuci 

1)IREC rOR, 
PROF. 1 i LIMON 1ULIAN CATALJN 

Contabil sef, 
Georgesci Clernansa 

Secretar, 
Munteanu Cerasela 

  

NR. 



MINITER3L EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
COLEGIIiL NAŢIONAL  CALISTRATHOGAŞ  TECUCI 

STR.COSTACHE RACOVIŢĂ  NR.20 
TBLEFON 0040236820010 FAX.0040236816915 

• 	E-mail 1choas(yahoo.com  

Nr. înreg, 	8/2 O. 	 • 	
. • U 

tZ 
1_ 

CĂTRE, 

Dotnnul Primat al Municipiului Tecuci, Cătălin Constantin Hurdubae 

În atenţia DirecieI Economicc 

Referitor la adresa nostr ă  nr. 1780 din 2205.2017 privind bursele de performanţă  vă  facem 

cunoscut că  în urma analizării diplomelor obţinute de elevi la concursurile naţionale şi internaţionale doar 5 

au fost organizate de M.E.N. conform Ordinului 5576 / 07.10.2011, restul fiind dipiome de la concursuri 

naţionale şi internaţionale organizate de alte entit ţi. 	 . 

DIRECTOR 
	

Secretar şef, 
	 Întocmit, 

PROF, FILIMONJIJLN CĂTĂLIMN 
	

Chirilă  Daniela 
	

Ursu Viorica 

	

1 rip 	- 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 
COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ  TECUCI 

STR.COSTACHE RACOVIŢĂ  NR.20 
TELEFON 0040236820010 FAX.0040236816915 

E-mail 1chogas(yahoo.com  

-------------------------- ------------------------ 	 - 
MI1PUL 1CJ(Î: 

N R. eJ91 16,  eae 	 JA 

CATRE, 

Domnul Primar aI Municipiului Tecuci, Catalin Constantin Hurdubae 

In atentia Directiei Economice 

Prin prezenta,• va transmitem necesarul 	pentru plata burselor medicale si de 
performanta, potrivit solicitarii dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei 
nr.1/201 1 art.105 si ale Ordinului 5576/201 1 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, dupa cum urmeaza: 

Unitatea scolara cu personalitate Numar burse de Numar burse 
juridica performanta medicale 
Colegiul National 	Calistrat 35 5 
Hogas 	Tecuci 

DJR, 
	\ 	Contabil sef, 	 Secretar, 

PROF. FI 
	

Georgescu Clemansa 
	Munteanu Cerasela 

z 	
Âe,/ 


