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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cuantumului burselor elevilor din învățământul preuniversitar 
de stat pentru anul școlar 2016-2017 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

 

Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Adresa Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești jud. Ilfov nr. 869/23.08.2016, 

înregistrată la registratura generală a Primăriei Domnești sub nr. 12895/23.08.2016; 
• Prevederile art. 82 alin. (1) și (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 3, alin. (1-3) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011, 
modificat prin Ordinul MECTS nr. 3470/2012; 
 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, precum și art. 45, alin. (1) și art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul 
preuniversitar din comuna Domnești pentru anul școlar 2016-2017, astfel: 

a) Burse de performanță – 100 lei; 
b) Burse de merit – 70 lei; 
c) Burse de ajutor social – 50 lei. 

 
Art. 2  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat, prin consiliul de administrație, aprobă 

criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit și a celor de ajutor 
social, cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul local și în raport cu integralitatea efectuării 
de către elevi a activităților școlare. 

 
Art. 3  Fondurile alocate prin bugetul local în vederea acordării burselor școlare pentru anul 

școlar 2016-2017, sunt în sumă totală de 100.000 lei și se vor vira prin transfer unității școlare pe 
bază de liste centralizatoare a beneficiarilor pentru fiecare tip de bursă. 

 
 



Art. 4  Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, precum și consiliul de 
administrație al unității de învățământ de pe raza comunei Domnești, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 5 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, 

prin grija secretarului comunei Domnești. 
 
 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
                                   
 
 

 
   Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                    /Secretar   
                                                                                                 Zanfir Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Având în vedere  prevederile art.105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 
naţională ,,Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţii administrativ teritoriale de 
care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, 
pentru următoarele categorii de cheltuieli…..d) cheltuieli cu bursele elevilor”. 

Pornind de la faptul că acordarea acestor burse reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât 
protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină, 
consider necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind acordarea burselor şcolare pe 
anul şcolar 2016-2017 în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale “Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul universitar de stat pot beneficia 
de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social”. 

 Propun acest proiect de hotărâre care va susţine performanţele educaţionale ale elevilor din 
comuna Domnești, interesul comunităţii locale de a sprijini sporirea interesului elevilor pentru şcoală, 
educaţie, disciplină şi performanţă, în conformitate cu bugetul pe anul 2016 privind sumele necesare 
pentru acordarea de burse elevilor înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat de pe raza localității 
Domnești jud. Ilfov. 

 Acordarea burselor se va face în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
modificat prin OMECTS nr. 3470/2012, precum şi a numărului de elevi beneficiari stabilit în baza acestor 
criterii a necesarului de burse trimis de unitatea de învăţământ. 

 

 

PRIMAR, 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1) și (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) 
din Legea nr. 1/2011 a Educației Națonale, elevii de la cursurile cu frecvență din 
învațământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de merit 
și de ajutor social, cu finanțare din bugetul local al unității administrativ – 
teritoriale, cuantumul acestora aprobându-se  prin Hotărârea Consiliului Local. 

Conform adresei emisă de Școala Gimnazială ”Gheorghe Corneliu” 
Domnești jud. Ilfov nr. 869/23.08.2016, înregistrată la registratura generală a 
Primăriei Domnești sub nr. 12895/23.08.2016, în comuna Domnești sunt 
școlarizați un numar de 599 elevi.  

De asemenea, în anul școlar 2015-2016 au fost acordate 102 burse (44 burse 
de merit și 58 burse sociale). 

 

Pentru acordarea de burse în anul școlar 2016-2017 din bugetul local, vor 
trebui alocați pentru acestea 100.000 lei/anual. 

Fondurile necesare pentru acoperirea cheluielilor, vor fi suportate din 
Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Domnești pe anul 2016, capitolul 65.02 
Titlul 59 – “Burse”. 

 

 

Compartiment financiar-contabilitate, 

Ref. sup. Șerban Cornelia 

 

 


