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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNTCIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr._____ 
Din 	 2017 

Privind: completarea HCL nr. 105125.05.20l7privind acordarea burselor deperforman/a fi a 
burselor medicalepentru elevii din Inváfdmântulpreuniversitar In ann! cco1ar 2016-2017 

Initiator: Dumitriu Gina Georgeta - Consilier Local in cadrul CL Tecuci, judeul Galati; 

Numär de Inregistrare i data depunerii proiectului: 44746/09.08.2017 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeul Galati Intrunit In sedintd ordinarä In data de 

Având In vedere: 
- expunerea de motive a initiatorului Inregistratä sub nr. 44744 /09.08.2017 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si 

Directia Generalä Economicä, Inregistrat sub nr.44745 /09.08.2017 
- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr. 1,3 i 5 
- Legea nr. 273/2006 privind Jinanfele pub/ice locale, cu modflcarile ci completãrile 

ulterioare, 
- prevederile art. 82 aim. (1)-(2), art. 105 aim. (2) lit. d) din Legea nr. 1/ 2011, a Educaiei 

Nafionale, cu modificärile i completArile ulterioare; 
- prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din invãtAmântul preuniversitar de stat, cu modificärile §i completarile 
ulterioare; 

In temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) §i aim. (6) lit, a) punctul 1 din Legea nr. 215 din 2001, 
privind administratia publicä localä, republicata, cu modificärile §i completärile ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr.2 15/2001, privind administraia publica 
locaiä, republicata, cu modificãrile §i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art. 1 Cuantumul bursei de ajutor social, bursei medicale, bursei de merit §i a bursei de 
studiu, este de 50 lei lunar jar cuantumul unei burse de performana este de 500 de lei, acordatä o 
singurã data la sfâritul anului scolar. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.105/2017 rãmân valabile. 
Art. 3 Prezenta hotàrâre va fi adusä la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art. 4 Prezenta hotärâre va fi comunicatã celor interesati prin grija secretarului municipiului 

Tecuci 
Preedinte de §edintd 

Diaconu Vasile 
Contrasemneazä 

Secretar, 
Fotache Valerica 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIIJL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 44744 din09.08.2017 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: completarea HCL nr. 105125.05.201 7privind acordarea burselor de performanla  ci a 
burselor medicale pentru elevii din Invàfámântulpreuniversitar In anul scolar 2016-2017 

In calitate de Consilier Local, propun spre dezbatere §i aprobare, Proiectul de hotärâre privind 
completarea HCL nr. 105/25.05.2017 privind acordarea burselor medicale si de performantä elevilor 
din Inväämântul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal), din urmätoarele considerente: 

Având In vedere prevederile art.82 aim. (1 )si (2) §i art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 1/2011, a 
Educatiei Nationale,  conform cArora: "(1) Elevii de la cursurile cu frecvenla din Invdjämântul 
preuniversitar de stat pot benejicia de burse de performanlâ, de burse de merit, de burse de studiu ci 
de burse de ajutor social. 
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ci 
nu,nárul acestora se stabilesc prin hotàrâre a consiiului local, respectiv a consiiului 
judelean/consiliior locale ale sectoarelor municipiului Bucurecti."coroborate cu dispoziii1e art. 
105, alin 2 din ace1ai act normativ "Finanfarea complementara se asigurá din bugetele locale ale 
unitäjior administrativ-teritoriale de care aparlin  unitáfile de Invã/àmânt preuniversitar, din sume 
defalcate din taxa pe valoare adáugatá, pentru urmàtoarele categorii de clieltuieli:.. . d) " clieltuieli 
cu bursele elevior." 

In municipiul Tecuci in anul Scolar 2016-201 7sunt scolarizati un numär de 8314 elevi in 
Invätämântul preuniversitar. Elevii beneficiari ai burselor de performana sunt In nr. 29 ceea ce 
reprezinta 0,35% din totalul elevilor din Inväämântu1 preuniversitar. 

In anul scolar 2016-2017 sunt scolarizati un numär de 20 elevi cu boli cronice recunoscute de 
càtre Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii, aa Incât numàrul de burse pentru boala 
este de 20. 

Pentru bursele de orfan se propun un nr. de 22 burse. HCL nr. 105/25.05.2017 prevede la art.3 
posibilitatea stabilirii cuantumului burselor ftinctie de bugetul local anual dar nu stabiiete cuantumul 
unei burse medicale, de merit sau de performana motiv pentru care sumele aprobate din bugetul local 
nu pot fi Imparite unitatilor de Invätàmant. 

Din bugetul local vor trebui alocati pentru aceste burse 27000 lei respectiv 29 burse de 
performanä pentru elevii premiati la olimpiadele nationale,  o bursä de performana find de 500 lei 
acordati o singurä data la sfâritul anului scolar si 42 de burse sociale (burse medicale) a câte 50 lei pe 
lunA timp de 6 luni acordate la sfâritul anului scolar. 

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri §i 
cheituieli al municipiului Tecuci aferent anului 2017, din fondurile preväzute la capitolul 
65.02.Invatamânt, art/alin. 59.01 - Burse. 

Având In vedere cele expuse mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotãrâre In 
forma propusä. 

CONSILIER LOCAL 

Dumitriu Gina 413 eorgeta 

c.7-0 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMARIA MUICIPIULUI TECUCI 
DIR. GEN. ECONOMICA I SERVICHJL ADPP 

Nr. 44745 din 09.08.20 17 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: completarea HCL nr. 105125.05.20l7privind acordarea burselor de performan/ã i a 
burselor medicalepentru elevii din Invájàmântulpreuniversitar In anulscolar 2016-2017 

Având In vedere Legea nr. 273/2006 privind JInanele publice locale, cu modUIcarile i 

completárile ulterioare, 
Având In vedere Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educafiei nafionale; 
Având in vedere Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din Invãtämdntul preuniversitar de stat, cu modificArile i 
completArile ulterioare. 

in temeiul art. 36 alin.(1), aim. (2) lit. d) i aim. (6) lit, a) punctul 1 din Legea nr. 215 din 2001, 
privind administratia publicä iocalä, republicata, CU modificärile §i completärile ulterioare. 

Conform art. 105 aim. (2) lit. d) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educajiei nationale - 
Jmnanfarea complementará se asigurá din bugetele locale ale unitãfilor administrativ-teritoriale de 
care aparçin unitäçile de Invãàmántpreuniversitar, din sume defalcate din taxape valoarea adãugata, 
pentru urmãtoarele categorii de cheltuieli: 

d) cheltuieli CU bursele elevilor. 
De aitfel, art. 82, aim. (1) §i (2) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educa/iei na/ionale, 

prevede: (1) Elevii de la cursurile cufrecventà din Invq7amântulpreuniversitar de stat pot benefIcia de 
burse de performanfa, de burse de merit, de burse de studiu i de burse de ajutor social; (2) 
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i 
numárul acestora se stabilesc anual prin hotäráre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judefean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti. 

Faã de Cele prezentate mai sus,Directia Generalä EConoimiCã si Serviiul Administrarea 
Domeniuiui Public si Privat si din cadnil aparatului de specialitate al Primarului municipiului TeCUCi, 
avizäm favorabil proiectul de hotärâre privind completarea HCL nr. 105125.05.20l7privind 
acordarea burselor de performanjá ii a burselor medicale pentru elevii din Invàfámântul 
preuniversitar In anal scolar 2016-2017 

Direct qçE4onomic 
	 Sef Serviciu ADPP 

Nicol 	 POI 
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