
ROMANIA 
JUDETTJL GALATI 

MIUNTCIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE 
Din 	 2019 

Privind: acordarea In anulccolar 2018-2019 a 9 burse deperforman(à ci a 38 burse de 
ajutor social elevior din Invà(àmântulpreuniversitar al municipiului Tecuci 

Initiator: Cätälin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judeu1 Galati; 
Numr de Inregistrare si data depunerii proiectului: 35386/12.06.2019 
Consiliul Local a! municipiului Tecuci, judeul Galati Intrunit In sedinta ordinarä In data de 

2019 
Având In vedere: 
- expunerea de motive a initiatoru!ui Inregistratä sub nr.35387/12.06.2019 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si 

Directia Genera!ä Economicä, Inregistrat sub nr.3 5388/12.06.2019 
- raportu! de avizare Intocmit de comisii!e de specialitate nr. 1,3 i5,  
- regulamentul privind criterii!e de acordare a burselor scolare, aprobat prin HCL nr. 

105/25.05.2017; 
- art. 82 aim. (1)-(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/ 2011, a Educafiei Nationale, cu 

modificarile §i completärile u!terioare; 
- art.6 si art.13, lit, a) si b) din Ordinu!ui M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, privind aprobarea 

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

- art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) §i alin. (6) lit, a) punctul 1 din Legea nr. 215 din 
2001, privind administr4ia publicä localä, repub!icatä, cu modificärile §i comp!etarile u!terioare. 

In baza prevederi!or: 
- art. 147 din Constitutia Romaniei 
- Deciziei CCR nr. 384/2018 §i art. 45, alin.3 §i art. 115, alini, lit b) din Legea nr. 

215/2001 privind administr4ia pub!ica locala, republicata In 2007; 

HOTARASTE 

Art. 1 Se acordä In anul scolar 2018-2019 , un nr. de 47 de burse pentru elevii din 
Invatamantul preuniversitar, din care: 

- 38 burse de ajutor social pentru o perioadä de 6 !uni 
- 	9 burse de performana a!ocatä o singurä data !a sfâritul anului colar 2018 - 2019: 



Art. 2 Cuantumul bursei de ajutor social, este de 50 lei lunar pentru semestrul al 11-lea iar 
cuantumul unei burse de performanä este de 500 de lei, acordatä o singurä data la sfâritul anului 
colar. 

Art. 3 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de 
venituri i cheltuieli al municipiului Tecuci aferent anului 2019, In valoare de 15900 lei, alocate din 
capitolul 65.02.Invätamânt art/aIm. 59.01 - Burse. 

Art. 4 Prezenta hotärre va fi adusä la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art. 5 Prezenta hotàrâre va fi comunicatä celor interesati prin grija secretarului municipiului 

Tecuci 

Primar 
Secretar, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MIUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 
Din 	 2019 

Privind: acordarea In anal scolar 2018-2019 a 9 burse deperformantà si a 38 burse de 
ajutor social elevior din Invá(ámântulpreuniversitar a! municipiului Tecuci 

Initiator: Cätälin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numr de Inregistrare si data depunerii proiectului: 35386/12.06.2019 
Consiliul Local a! municipiului Tecuci, judeul Galati Intrunit In sedintd ordinarA in data de 

2019 
Avãnd In vedere: 
- expunerea de motive a initiatorului Inregistratä sub nr.3 5387/12.06.2019 
- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si 

Directia Generalä Economicã, inregistrat sub nr.35388/12.06.2019 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 1,3 si 5, 
- regulamentul privind criteriile de acordare a burselor scolare, aprobat prin HCL nr. 

105/25.05.2017; 
- art. 82 alin. (1)-(2), art. 105 aim. (2) lit. d) din Legea nr. 1/ 2011, a Educafiei Nationale,  Cu 

modificärile §i completãrile ulterioare; 
- art.6 si art.13, lit, a) §i b) din Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, privind aprobarea 

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

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

In baza prevederilor: 
- art. 147 din Constitutia Romäniei 
- Deciziei CCRnr. 384/2018 si art. 45, alin.3 §i art. 115, alini, lit b) din Legeanr. 

215/2001 privind administr4ia publica locala, republicata In 2007; 

HOTARASTE 

Art. 1 Se acordA In anul scolar 2018-2019 , un nr. de 47 de burse pentru dcvii din 
InvAtämântul preuniversitar, din care: 
38 burse de ajutor social pentru o perioadä de 6 luni 
9 burse de performana alocatä o singurA data la sfâritul anului colar 2018 - 2019: 



Art. 2 Cuantumul bursei de ajutor social, este de 50 lei lunar pentru semestrul al 11-lea jar 
cuantumul unei burse de performanä este de 500 de lei, acordatä o singurä data la sfârituI anului 
scolar. 

Art. 3 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de 
venituri i cheltuieli al municipiului Tecuci aferent anului 2019, In valoare de 15900 lei, alocate din 
capitolul 65.02.Invätàmânt art/aim. 59.01 - Burse. 

Art. 4 Prezenta hotärâre va fi adusä la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art. 5 Prezenta hotärâre va fi comunicatä celor interesati prin grij a secretarului municipiului 

Tecuci 

Preedinte de edinta 	 Contrasemneazä 
Secretar, 



ROMANIA 

JTJDETUL GALATI 

MIUNTCIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

Nr. 35387 din 12.06.20 19 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind: acordarea In anal scolar 2018-2019 a 9 burse deperforman(á si a 38 burse de 

ajutor social elevior din Invã(ámântulpreuniversitar al municipiului Tecuci 

In anul scolar 2018-2019 In institutiile de Invatamânt ale municipiului Tecuci sunt scolarizati 
un numär de 38 elevi care au solicitat bursä socialä. Bursele de performanä se acordä elevilor care 
au obtinut locurile 1,11 si III la Olimpiadele Scolare Nationale si Internationale precum si la 
concursurile sportive si culturale organizate de Ministerul Educatiei Nationale.  La nivelul municipiului 
Tecuci , In anul scolar 20182019 se vor acorda nouä burse de performanä. Din bugetul local vor 
trebui alocati pentru bursele sociale si de performana 15900 lei. 

Având In vedere prevederile art.82 alin. (1 )si (2) §i art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 
1/2011, a Educatiei Nationale, conform cärora: "(1) Elevii de la cursurile cu frecvenjá din 
Invájámântul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanjá, 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 prin hotárâre a consiiului local, respectiv a consiiului 
judejean/consiiior locale ale sectoarelor municipiului Bucureti."coroborate cu dispoziiile art. 
105, alin 2 din ace1ai act normativ "Finanjarea complementara se asigurá din bugetele locale ale 
unitájilor administrativ-teritoriale de care aparjin unitájile de Invãjámânt preuniversitar, din same 
defalcate din taxa pe valoare addugatá, pentru urmátoarele categorii de cheltuieli:. .d)" cheltuieli 
cu bursele elevior." 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(l), alin (2) lit, a) si d), alin. (6) lit, a), punctul 2 din. 
Legea nr. 215/2001 privind admirnstratia localä, republicatä, cu modificärile §i completärile ulterioare, 
prin care Consiliul Local are atributii privind gestionarea serviculor furnizate cätre cetateni §i asigurä, 
potrivit competenelor Sale §i In conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea servicnlor publice de 
interes local privind educatia. 

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri §i 
cheltuieli al municipiului Tecuci aferent anului 2019, din fondurile preväzute la capitolul 
65.02.Invätämânt, art/alin. 59.01 - Burse. 

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

Primar, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
DIR. GEN. ECONOMICA I SERVICIUL ADPP 

Nr. 35388 din 12.06.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: acordarea In anal ccolar 2018-2019 a 9 burse de performantá si a 38 burse de ajutor 

social elevior din Invá(ámântulpreuniversitar al municipiului Tecuci 

Potrivit art. 105 aim. (2) lit. d) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educajiei najionale - 
finantarea complementarä se asigurà din bugetele locale ale unitätilor administrativ-teritoriale de 
care aparin unitàtile de Invàämántpreuniversitar, din sume defalcate din taxape valoarea adaugat4 
pentru urmätoarele categorii de cheltuieli: 

d) cheltuieli cu bursele elevilor. 
In conformitate cu art. 82, aim. (1) i (2) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educajiei 

najionale,: (1) Elevii de la cursurile cufrecvenjä din Invãtàmántul preuniversitar de stat pot beneficia 
de burse de performana, de burse de merit, de burse de studiu fi de burse de ajutor social, (2) 
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i 
numàrul acestora se stabilesc anual prin hotàrdre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti. 

Faä de cele prezentate mai sus, Directia Generalä Econoimicä si Serviciul Administrarea 
Domeniului Public si Privat din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului municipiului Tecuci, 
avizäm favorabil proiectul de hotärâre privind acordarea In anul scolar 2018-2019 a 9 burse de 
performan(á si a 38 burse de ajutor social elevilor din Invá(ámântulpreuniversitar al municipiului 
Tecuci. 

Dir. Gen. Economicä 
Directoi(cnomic, 	 Serviciul ADPP 



Anexanr. 1 laHCLnr.105 din 25 05 2017 

Regulament privind acordarea burselor scolare 

Criterii generale de acordare a burselor 

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

1. Bursele de performanta se acorda elevilor care se incadreazá in cel puin unul 
din cazurile urmätoare: 

a) Au obtinut locurile 1,11 , III si mentiune  la etapele nationale  ale olimpiadelor 
co1are nationale  organizate de MECTS; 

b) S-au calificat In loturile de pregàtire organizate de MEN pentru competiiile 

intemationale 
c) Au obtinut locurile 1,11 si III la etapele nationale  ale competiii1or/concursurilor 

cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-tiintific, la nivel 
national, organizate de MEN 

Bursele de performanta se acorda o singurà data la sfâritul anului scolar in care 
sunt obtinute 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 
frecventä din Invätämântul preuniversitar de stat, In functie  de rezultatele la invatatura. 
Bursele de merit se acorda elevilor care au rezultate deosebite la Invatatura: au obtinut 
media generala de cel putin 9.50 si nota 10 la purtare In anul scolar anterior, respective 
in primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati In clasele de Inceput ale 
Invatamantului primar, gimnazial,liceal sau profesional sau dacä au obtinut locurile 1,11 



i III la etapele judeene ale olimpiadelor si concursurile scolare nationale  organizate de 
MEN. 

Bursele de merit obtinute se acorda Incepând din semestrul ai IT-lea, pentru elevii 
aflati in clasele de Inceput ale Invatãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, 
respective Incepând cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale 
Invatamântului primar, gimnaziall, liceal sau profesional. 

Lista elevilor care beneficiazã de bursele de merit obtinute este revizuita 
semestrial, In functie  de modificàrile intervenite In situatia 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 familie pe ultimele 3 luni eel mult egal cu salariul minim pe economie si 
care Indeplinesc simultan conditiile: 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, In functie  de modificärile intervenite 

in veniturile nete lunare ale familiei si in situatia scolara a elevilor. 

Bursele de studiu se acorda Incepând din semestrul ai IT-lea, pentru elevii aflati in 
clasele de Inceput ale Inväämântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, 
respective Incepând cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale 
Invätämântului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

2. Bursele de ajutor social se acorda elevilor la cerere, In ftinetie de situatia 
materiala a familiei sau a sustinatorului  legal. 

Bursele de ajutor se acorda la Inceputul anului scolar si sunt revizuite semestrial, 
in functie  de modificärile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

Pot pästra bursa elevii promovai si cu nota 10 la purtare. 

Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau pãrinii/tutorii legal 
instituii/reprezentanii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor 
din unitatea de Invätämânt, 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 primele 10 zile lucràtoare ale fiecàrui semestru. 



La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate 
veniturile Cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia 
suplimentara pentru Copil. Potrivit art. 13 lit.a. orfanii sau bolnavii de TBC si care se 
aflà In evidentele dispensarelor scolare CU diabet, boli maligne, sindromuri de 
malabsorbtie grave, insuficiente  renale cronice, astmä bronic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatitä cronicä, glaucom, miopie gravä, boli imunologice sau infestati 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 primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea 
CU valoare mai mare sau care se acorda pentru o mai mare 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 

administratie ale unitarilor de Invatamânt, in limitele fondurilor repartizate Si in raport 
CU integralitatea efectuärii de cätre elevi a activitätilor scolare. 

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

apartenenä politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizaii legal 

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

* 


