
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 
V1ZAT 

CONTROL F1NANCIAR PREVENT1V 

2 Ec. DASCALI IONICA 
zitia 

Iuna 

HOTARAREA Nr. 
Din  2r7Y_ 0 	2019 

Privind: acordarea in anul Kolar 2018-2019 a 9 burse de perfortnanta si a 38 burse de 
ajutor social elevilor din invatarniintul preuniversitar al municipiului Tecuci 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae — Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: 35386/12.06.2019 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati intrunit in sedinta ordinard in data de 

Ob •  2019 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr.35387/12.06.2019 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat 

Directia Generala Economick 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 aim. (1)-(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/ 2011, a Educatiei Nationale, cu 

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

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu 
modificarile 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 alministratia publica loca1a, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

In bozo prevederilor: 
- art. 147 din Constitutia Romaniei 
- Deciziei CCR nr. 384/2018 si art. 45, alin.3 si art. 115, alinl, lit b) din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007; 

HOTARASTE 

Art. 1  Se acorda in anul scolar 2018-2019 , un nr. de 47 de burse pentru elevii din 
invatatnantul preuniversitar,  , din care: 

- 38 burse de ajutor social pentru o perioada de 6 luni 
- 9 burse de performanta alocata o singura data la sfarsitul anului scolar 2018 - 2019: 



Art. 2  Cuantumul bursei de ajutor social, este de 50 lei lunar pentru semestrul al II-lea jar 
cuantumul unei burse de performanta este de 500 de lei, acordata o singura data la sfarsitul 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.Invatamant art/alin. 59.01 — Burse. 

Art. 4  Prezenta hotarare va fi adusä la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci 
Art. 5  Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grij a secretarului municipiului 

Tecuci 

Presedints 
	

Contrasemneaza 
Secretar, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 35387 din 12.06.2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordarea in anti! s:colar 2018-2019 a 9 burse de performamyi i a 38 burse de 
ajutor social elevilor din invcityimantul preuniversitar al municipiului Tecuci 

In anul scolar 2018-2019 in institutiile de invatamant ale municipiului Tecuci sunt scolarizati 
un numar de 38 elevi care au solicitat bursa sociala Bursele de performanta se acorda elevilor care 
au obtinut locurile 1,11 si III la Olimpiadele Scolare Nationale si Internationale precum i la 
concursurile sportive si culturale organizate de Ministerul Educatiei Nationale. La nivelul municipiului 
Tecuci , in anul scolar 2018-2019 se vor acorda noud burse de performantd. Din bugetul local vor 
trebui alocati pentru bursele sociale si de performanta 15900 lei. 

Avand in vedere prevederile art.82 alin. (1 )si (2) si art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 
1/2011, a Educatiei Nationale, conform cdrora: "(1) Elevii de la cursurile cu frecventei din 
inveilcimantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performang 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 
numeirul acestora se stabilesc prin hotii Wire a consiliului local, respectiv a consiliului 
judelean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucurepi."coroborate cu dispozitiile art. 
105, aim 2 din acela0 act normativ "Finaniarea complementara se asigurci din bugetele locale ale 
unitcililor administrativ-teritoriale de care aparlin unittilile de inveiliimant preuniversitar, din sume 
defalcate din taxa pe valoare adougatei, pentru urmiitoarele categorii de cheltuieli:...d)" cheltuieli 
cu bursele elevilor." 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), aim (2) lit, a) si d), aim. (6) lit, a), punctul 2 din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia iocalä, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prin care Consiliul Local are atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni si asigura, 
potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind educatia. 

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al municipiului Tecuci aferent anului 2019, din fondurile prevazute la capitolul 
65.02.invatamant, art/alin. 59.01 —Burse. 

Avand in vedere cele expuse mai sus supun spre dezbatere i aprobare proiectul de hotarare in 
forma propusd. 

Primar, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
DIR. GEN. ECONOMICA SI SERVICIUL ADPP 

Nr. 35388 din 12.06.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: acordarea in anul scolar 2018-2019 a 9 burse de perforrnan(a si a 38 burse de ajutor 

social elevilor din Invátàmântulpreuniversitar al municipiului Tecuci 

Potrivit art. 105 aim. (2) lit. d) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaliei nalionale - 
finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de 
care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, 
pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: 

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

nalionale, : (I) Elevii de la cursurile cufrecventa din invaramantul preuniversitar de stat pot beneficia 
de burse de performanta 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 
numarul acestora se stabilesc anual prin hotaretre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuregi. 

Fula de cele prezentate mai sus, Directia Generala Econoimica i Serviciul Administrarea 
Domeniului Public si Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tecuci , 
avizarn favorabil proiectul de hotarare privind acordarea in anul scolar 2018-2 01 9 a 9 burse de 
perforrnanta si a 38 burse de ajutor social elevilor din invatOrnantul preuniversitar al municipiului 
TecucL 

Dir. Gen. Economica 
Directo ciMomic, 	 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 Invätamântul 
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 Incadreazä in ccl 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 pregätire organizate de MEN pentru competiii1e 

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

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

Bursele de performanta se acorda o singurä 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 dacà au ob 1,11 
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i III la etapele judeene ale olimpiadelor si concursurile scolare nationale  organizate de 

MEN. 

Bursele de merit obtinute se acorda Incepând din semestrul ai TI-lea, pentru dcvii 

aflati in clasele de Inceput ale Invätamântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, 

respective Incepând cu semestrul I, pentru elevii aflai in celelalte clase ale 

Invätämântului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

Lista elevilor care beneficiazã de bursele de merit obtinute este revizuita 

semestrial, In functie  de modificärile intervenite In situatia colara 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 economic 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 11-lea, pentru dcvii aflati in 

clasele de Inceput ale Invätämântului primar, ginmazial, liceal sau profesional, 

respective incepând cu semestrul I, pentru elevii aflati in celelalte clase ale 

invatamântului primar, gimnazial, liceal sau profesional. 

2. Bursele de ajutor social se acorda elevilor la cerere, In funcie 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 modificàrile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

Pot pàstra bursa dcvii promovati si cu nota 10 la purtare. 

Pentru obtinerea bursei de ajutor Social, elevii majori sau pärinii/tutorii legal 

instituii/reprezentanii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor 

din unitatea de invatamânt, in termenul stabilit de aceaSta, 0 cerere inSohta de acte care 

dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de 

depune acte doveditoare, in primele 10 zile lucràtoare ale fiecàrui semesi if ' 

CA 
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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 copn. Potrivit art. 13 lit.a. orfanii sau bolnavii de TBC si care se 

aflä In evidentele dispensarelor scolare CU diabet, boli maligne, sindromuri de 

malabsorbtie grave, insuficiente  renale cronice, astmä bronic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatitã cronicä, glaucom, miopie gravà, 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 invàtamânt, 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, 

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

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