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Privind: coinpletarea HCL nr. 105125.05.2017privind acordarea burselor deperformanj
burselor medicale pentru elevii din înv ăjământul preuniversitar în an ul colar 201 6-201 7

ă şi a

Iniţiator: Dumitriu Gina Georgeta - Consilier Local în cadrul CL Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului: 44746/09.08.201 7
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galati întrunit în sedint ă ordinară în data de
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă sub nr. 44744 /09.08.2017
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si
Direcţia Generală Economică, înregistrat sub nr.44745 /09.08.2017
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1 ,3 ş
- Legea nr. 273/2006 privind Jinanţele publice locale, cu rnodJicările şi cornpletările
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. 5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din înv ăţământul preuniversitar de stat, cu modific ările 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, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45 alin( 1) din Legea nr.2 1 5/200 1, privind administra ţia publică
locală, republicat ă, cu modific ările şi completările ulterioare,

HOTARA Ş TE:
Art. 1 Cuantumul bursei de ajutor social, bursei medicale, bursei de merit şi a bursei de
studiu, este de 50 lei lunar iar cuantumul unei burse de performan ţă este de 500 de lei, acordat ă o
singură dată la sfâritu1 anului scolar.
Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 1 05/20 1 7 rămân valabile.
Art. 3 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grij a Primarului municipiului Tecuci
Jeenta hotărâre va fi comunicat ă celor interesati prin grija secretarului municipiului
Tecuci
7Zf.
Contrasernneaz ă
Secretar,
Fotache Valerica
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 44744 din09.08.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: completarea HCL nr. 105125.05.2017privind acordarea burselor de performan
ţă şi a
burselor medicalepentru elevii din înv ăţământulpreuniversitar în anul co1ar 2016-2017
In calitate de Consilier Local, propun spre dezbatere şi aprobare, Proiectul de hot ărâre privind
completarea HCL nr. 105/25.05.2017 privind acordarea burselor medicale si de performant ă 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 1/2011, a
Educaţiei Naţionale, conform cărora: ( 1) Elevii de la cursurile cu frecven ţă din înv ăţământul
preuniversitar de statpot benejicia de burse de performan ţă, de burse de merit, de burse de studiu şi
de burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defakate din unele venituri ale bugetului de stat
şi
num ărul acestora se stabilesc prin liot ărâre a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.coroborate cu dispoziţiile art.
105, alin 2 din ace1ai act normativ Finanţarea complementara se asigur ă din bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale de care apar ţin unităţile de înv ăţământ preuniversitar, din sume
defalcate din taxa pe valoare ad ăugată, pentru urm ătoarele categorii de cheltuieli: . .. d) cheltuieli
cu bursele elevilor.
In municipiul Tecuci ,în anul Scolar 2016-2017sunt scolarizati un num ăr de 8314 elevi in
învăţământul preuniversitar. Elevii beneficiari ai burselor de performan ţă sunt în nr. 29 ceea ce
reprezintă 0,3 5% din totalul elevilor din înv ăţământul preuniversitar.
In anul scolar 2016-2017 sunt scolarizati un num ăr de 20 elevi cu boli cronice recunoscute de
către Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii, aa încât num ărul 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 func ţie de bugetul local anual dar nu stabi1ete cuantumul
unei burse medicale, de merit sau de performan ţă motiv pentru care sumele aprobate din bugetul local
nu pot fi împărţite unităţilor de învăţământ.
Din bugetul local vor trebui aloca ţi pentru aceste burse 27000 lei respectiv 29 burse de
performanţă pentru elevii premiaţi la olimpiadele naţionale, o bursă de performanţă fiind de 500 lei
acordaţi o singură dată la sfâritu1 anului scolar si 42 de burse sociale (burse medicale) a câte 50 lei pe
lună timp de 6 luni acordate la sfâritu1 anului scolar.
Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri şi
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
forma propus ă.

CONSILIER LOCAL
Dumitriu GiriGeorgeta
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: conipletarea HCL nr. 105125.05.2017privind acordarea burselor de performan
burselor niedicale pentru elevii din înv ăţământulpreuniversitar în anul colar 2016-201 7

ţă şi a

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind Jînanţele publice locale, cu mod ţicările şi
completările 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 modific ările 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 modific ările şi completările ulterioare.
Conform art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educa ţiei naţionale jinanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de
care aparţin unităţile de înv ăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
pentru următoarele categorii de cheltuieli:
d) cheltuieli cu bursele elevilor.
De altfel, art. 82, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educa ţiei naţionale,
prevede: (1) Elevii de la cursurile cufrecvenţă din învăţământulpreuniversitar de statpot beneJîcia 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 şi
num ărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Faţă de cele prezentate mai sus,Direc ţia General ă 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 completarea HCL nr. 105125.05.2017privind
acordarea burselor de performan ţă şi a burselor medicale pentru elevii din înv ăţăniântul
preuniversitar în anul scolar 2016-201 7
Director colnomic
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