
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA DOMNESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA Nr…20…  

din 31.07.2012 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 

invatamantul preuniversitar in unitatile scolare din comuna Domnesti  

pentru anul scolar 2012-2013 

 

Consiliul Local al comunei Domnesti intrunit in sedinta ordinara din data de 31.07.2012 

 

Avand in vedere: 

 Proiectul de hotarare; 

 Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnesti; 

 Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului; 

 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnesti; 

 Prevederile art. 102 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 1 si art. 4 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011, 

modificat prin Ordinul MECTS nr. 3470/2011. 

 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 2, precum si al art. 45, alin. (1) si cel 

al art. 115, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se aproba cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din invatamantul 

preuniversitar in unitatile scolare din comuna Domnesti pentru anul scolar 2012-2013 astfel: 

a) Burse de performanta – 100 lei. 

b) Bursele de merit – 70 lei. 

c) Bursele de ajutor social – 50 lei. 

 

Art. 2 Unitatile de invatamant preuniversitar de stat, prin consiliile de administratie, 

aproba criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit si a celor 

de ajutor social, cu incadrarea in sumele alocate de la bugetul local si in raport cu 

integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare. 

 

Art. 3 Fondurile alocate prin bugetul local in vederea acordarii burselor scolare pentru 

anul scolar 2012-2013, sunt in suma totala de 150.000 lei si se vor vira prin transfer unitatilor 

scolare pe baza de liste centralizatoare a beneficiarilor pentru fiecare tip de bursa. 

 

Art. 4 Aprobarea numarului de burse pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de 

stat din comuna Domnesti se face de catre Consiliul Local la propunerea acestora. 

 



Art. 5 Primarul comunei Domnesti prin aparatul de specialitate, precum si consiliile de 

administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza comunei Domnesti vor aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemneaza, 

                     Anghel Noela                                                                /Secretar, 

                                                                                                      Zanfir Maria 

 

 

 

 

Nr.__20___ 

Adoptat în şedinţa din 31.07.2012 

Cu un nr. de ______15________ voturi 

Din nr.total de __15___consilieri prezenţi 

15 consilieri în funcţie 

 


