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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:

∑ Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
∑ Expunerea de motive a Primarului;
∑ 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. 105alin. (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,

HOTĂRĂŞTE:

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 allocate 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.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
BOȘCU NINEL CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
Pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
Zanfir Maria

Nr. 88
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.08.2016
Cu un nr. de 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri


