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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului burselor scolare din învățământul preuniversitar
de stat pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în şedinţa de lucru

Având în vedere:

 Ordinul  Prefectului  județului  Ilfov  nr.  573/28.10.2020  privind  constatarea  îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Domnești, județul Ilfov; 

 Încheierea  Judecătoriei  Cornetu  Dosar  nr.  12252/1748/2020,  definitivă  la  data  de
26.10.2020 privind validarea consilierilor locali ai comunei Domnești, declarați admiși la
alegerile locale din 27.09.2020;

 Încheierea  Judecătoriei  Cornetu  Dosar  nr.  13541/1748/2020,  definitivă  la  data  de
06.11.2020 privind validarea consilierului local al comunei Domnești Ursu Bogdan Ionuț;

 Încheierea  Judecătoriei  Cornetu  Dosar  nr.  14584/1748/2020,  definitivă  la  data  de
20.11.2020 privind validarea consilierului local al comunei Domnești Racoviță Florin;

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 Raportul comp. financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Domnești;
 Adresa Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnesti nr. 2609/18.09.2020, inreg. la

Registratura Generala UATC Domnesti sub nr. 20224/21.09.2020;
 Prevederile  art.  105  alin.  (2)  pct.  d)  din  Legea  educației  naționale  nr.  1/2011,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, actualizat;
 Prevederile Legii nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale

nr. 1/2011;
 Prevederile Ordinului MEN nr. 5085/2019;
 Prevederile HG nr. 666/2019;
 Prevederile art. 129 alin (1) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se  aprobă  cuantumul  lunar  al  burselor  de  care  pot  beneficia  elevii  din  învățământul
preuniversitar din Comuna Domnești pentru anul școlar 2020-2021, astfel:

a) Burse de performanță – 100 lei;
b) Bursele de merit – 70 lei;
c) Bursele 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
2020-2021,  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 localitatii Domnești, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.5  Comunicarea  și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor, prin
grija Secretarului general al comunei.

Initiator,
Primar,

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                                   Vizat de legalitate,
                                                                                                         /Secretar general al comunei

              Cojocaru Bogdan Marius



REFERAT DE APROBARE

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 2020-2021 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”.

În  vederea  cuprinderii  în  bugetul  anului  2020  și  2021  a  sumelor  necesare  pentru
acordarea de  burse elevilor înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat de pe raza localității
Domnești,  propun  acest  proiect  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.

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

Initiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian



RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile 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  printr-o hotărâre a consiliului local.

Conform adresei nr. 2609/18.09.2020, inreg. la Registratura Generala UATC
Domnesti  sub  nr.  20224/21.09.2020,  emisă  de  Școala  Gimnazială  ”Gheorghe
Corneliu” Domnești, se impune supunerea unui proiect de hotarare spre dezbatere
si aprobarea Consiliului Local Domnesti, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheluielilor vor fi suportate din bugetul
de venituri și cheltuieli al Comunei Domnești, aferent anului 2020-2021, prevăzute
la capitolul 65.02 Titlul 59 – “Burse”.

Compartiment financiar-contabilitate,

_____________________


	HOTĂRĂŞTE:

