
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 
Din 	 2017 

Privind: acordarea burselor de performaig ă  şi a burselor medicale pentru elevii din 
învăfământulpreuniversilar în anul scolar 201 6-201 7 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului: 261 15/19.05.2017 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi întrunit în sedintâ ordinară  în data de 

2017 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  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 privind jinanţele publice locale, cu modfic ările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 82 alin. (1)-(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea rir. 1/ 2011, a Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/201 1, privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din înv ăţământul preuniversitar de stat, cu modifc ări1e şi 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 administraţia 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, 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1 Se aprobă  criteriile de acordare a burselor şcolare conform Regularnentului, anexa nr. 
1, parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se acord ă  în anul 2017 un număr de 57 burse de performan ţă  si 45 burse de ajutor 
sociali (medicale) pentru elevii din învăţământul preuniversitar (primai•, gimnazial, liceal), din care: 
24 de ajutor social (pentru rnotive medicale) pentru o perioad ă  de 6 luni 
21 de ajutor social(pentru orfani) pentru o perioad ă  de 6 luni 
38 burse de performanţă  alocate o singur ă  dată  la sfârşitul anului şcolar 2016 - 2017 

Art. 3 Cuanturnu] unei burse de ajutor social, burse de merit şi burse de studiu, este de 50 lei 
lunar, bursele de perfornian ţă  fiind de 500 de ]ei. 

Art. 4 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportae din bugetu1 de 
v.nituri ş i cheltuieli ai rnuncipiu]ui Tecuci aferent anu]ui 2017 în valoare ce 32 500 ]ei, alocate dn 
capt1uJ 65.02.Inv ă niânt arî/aiin. 59.01 -- Biuse. 

At. 5 Prezeuta hot ărire va fi adus ă  la udep1inire prin grija Primarului rnunicipiuiui Feouc 



Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului rnunicipiului 
Tecuci 

Pre şedinte de şedinţă 
	

Contrasemneaz ă  
Bulhac Constantin, 	 Secretar, 

Fotache Valerica 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 
Nr. 26089 din 18 05 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind: acordarea burselor de performanJ ă  şi a burseior medicaie pentru elevii din 

învăjământulpreuniversitar în aniil scolar 2016-201 7 
In calitate de ordonator principal de credite, propun spre dezbatere şi aprobare, Proiectul de 

hotărâre privind acordarea burseîor medicale si de performantă  elevilor din învăţământul 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, conform c ărora: ( 1) Elevii de la cursurile cu frecvenJ ă  din înv ăJămâiitul 
preuniversitar de stal pot benejicia de burse de performanJ ă, de burse de merit, de burse de studiu şi 
de burse de ajutor social. 
(2) Cuanturnul unei burse acordate din surnele defalcale din unele venituri ale bugetului de stat şi 
numărul acestora se stabilesc prin Iiol ărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeJean/consiliilor locale aie sectoarelor rnunicipiului Bucure şti.coroborate cu dispoziţiile art. 
105, alin 2 din ace1ai act normativ FinanJarea cornpienientara se asigur ă  din bugelele locale ale 
unităJilor adminislrativ-teriloriale de care aparJin unil ăJile de înv ăJămânl preuniversitar, din surne 
defalcate din taxa pe valoare ad ăugală, penlru urrn ătoarele categorii de clieltuieli:. . .d) cheltuieli 
cu bursele elevilor. 

In municipiul Tecuci ,în anul Scolar 20 1 6-20 1 7sunt scolarizati un num ăr de 8314 elevi in 
învăţământul preuniversitar. Elevii beneficiari ai burselor de performan ţă  sunt în rir. 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 rir. 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, 
prin care Consiliul Local are atribu ţii privind gestionarea serviciilor furnîzate c ătre cetăţeni şi asigură , 
potrivit competenţelor sale şi în coridiţiile 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/aliri. 59.01 - Burse. 

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

Prirnar, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL 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 rir. 273/2006 privind jinanţele publice locale, cu modJicările şi 
cornpletările ulterioare; 

Având în vedere Legea rir. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei 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 ş i 
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. 

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

care aparţin unităţile de învăţământpreuniversitar, din surne defalcate din taxape valoarea adăugată, 

pentru următoarele categorii de clieltuieli. 
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 cufrecven ţă  din învăţământul preuniversitar de statpot benejicia de 

burse de perforrnanţă, de burse de rnerit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social; (2) 
Cuanturnul unei burse acordate din surnele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ş i 

numărul acestora se stabilesc anual prin liotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor rnunicipiului 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 privird acordarea burselor de peiforrnan ţă  i a burselor 

medicalepentru elevii din înv ăţământulpreuniversitar în anul co1ar 2016-201 7 

Dir. Gen. Economică  
Director economic, 	 Sei-viciul ADPP 
Nicoleta ŢĂPOI 	 LucianRADEA 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 	din 	2017 

Regulament privind acordarea burselor scolare 

Criterii generale de acordare a burselor 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din înv ăţământul 
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 următoare: 

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

b) S-au calificat în loturile de preg ătire organizate de MEN pentru competi ţiile 
internaţionale 

Bursele de performanta se acorda o singur ă  data la sfâritu1 anului scolar in care 
sunt obţinute 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. 
Bursele de rnerit se acorda elevilor care au rezultate deosebite la înv ăţătură  : au obţinut 
rnedia generala de cel pu ţin 9.50 si nota 10 la purtare în anul scolar anterior, respective 
in prirnul sernestru al anului scolar, pentru elevii afla ţi în clasele de început ale 
învăţărnântului primar, gimnazial,liceal sau profesional sau dac ă  au obţinut locurile LH 
i 111 la etapele jude ţene ale olimpiadelor si concursurile scolare na ţionale organizate de 

MEN. 

Bursele de merit obtinute se aco:da încend clin seiuestrul ai H-lea, pentru elevii 
afla ţi in clasele de îrceput a]e în ăţă rrirtu1ui prilriar, giirinazial, licea] sau profcsiona]., 



respective începând cu semestrul I, pentru elevii afla ţi in celelalte clase ale 
învăţământului primar, gimnazial, 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 co1ara a elevilor. 

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

Bursa de studiu se acorda elevilor care provin din familii cu venit lunar mediu pe 
mernbru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si 
care îndeplinesc simultan condi ţiile: au media generala peste 8. 5 0  si nota 10 la purtare 
in semestrul anterior celui care se acorda bursa. 

Bursele de studiu sunt revizuite sernestrial, în func ţie de rnodific ările 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 afla ţi in 
clasele de început ale înv ăţărnântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, 
respective începând cu sernestrul I, pentru elevii afla 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 fiincţie de modificările intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

Pot păstra bursa elevii promova ţi si cu nota 10 la purtare. 

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii rnajori 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 terrnenul stabilit de aceasta, o cerere insolita de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 

Pentru deterrninarea venitului mediu net lunar pe membru de farnilie se vor 
depune acte doveditoare, in prirnele 10 zile lucr ătoare a].e fiec ărui sernestru. 

La stabilirea venitului nediu Iunar 13C  rnernbru de farnilie, se iau in calcul toate 
veniturile cu caracter perrnanent realizate de membrii farniliei, inclusiv aloca ţia 
suplimentara l3entru copJl. Potrivit arl. 13 1.t.a. orfanii sau boinavii de TBC ş i care se 

af1ă  sc ai'-là în evidenele dispensarelor şcoiaie cu dabei, boli rnaiigne, sinc..1Ornuri de 

malabsorbţ ic grave, insuficien ţe renale cronice, astrn ă  bronic, epilcpsie, cardiopatii 



congenitale, hepatit ă  cronică, glaucom, miopie grav ă, boli irnunologice sau infestaţi cu 

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

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

Un elev nu poate prirni doua burse sirnultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea 
cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o rnai mare perioada de tirnp. 

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 familiei acestuia, apartenenta la organiza ţii legal 

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

* 


