ROMÂNIA
-JUDEŢUL CONSTANŢACOMUNA FÂNTÂNELE
PRIMAR
907071 Fântânele, Str.Basarabia, nr.85, jud. Constanța, tel./fax : 0241769668
primaria_fantanele@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr.1 Fântânele,
în anul școlar 2021 -2022
Primarul comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a
inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.201 / 14.10.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:
-

Raportul de specialitate comun întocmit de Secretarul general al comunei si de Compartimentul financiar
contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fântânele, înregistrat sub nr.200 /
14.10.2021;

-

Prevederile art.120 alin. (1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată;

-

Prevederile art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

-

Prevederile art.7 alin.2 din Codul civil , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările
și completările ulterioare;

-

Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;

-

Prevederile art. 82 și art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, modificată
și completată;

-

Prevederile Ordinului nr.5576/2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
de stat, cu modificările și completările ulterioare;

-

Prevederile H.G. nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit,
de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă
în anul şcolar 2021-2022;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE

Art. 1.(1) Aprobarea cuantumului lunar pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor Școlii Gimnaziale
nr.1 Fântânele, pentru Semestrul I al anului școlar 2021-2022, dupa cum urmeaza:
a) bursa de performanță = 300,00 lei;
b) bursa de merit

= 250,00 lei;

c) bursa de studiu

= 200,00 lei;

d) bursa de ajutor social = 150,00 lei.
(2) Aprobarea cuantumului lunar pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor Școlii Gimnaziale nr.1
Fântânele, pentru Semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, dupa cum urmeaza:
a) bursa de performanță = 500,00 lei;
b) bursa de merit

= 200,00 lei;

c) bursa de studiu

= 150,00 lei;

d) bursa de ajutor social = 200,00 lei.
Art. 2. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social se
stabilesc in consiliul de administratie a unitatii de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu
integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.
(2) Criteriile minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare si prezenta integrala la cursuri, cu exceptia
situatiilor motivate prin certificate medicale si alte scutiri.
(3)Sumele necesare acordării burselor vor fi prevăzute și repartizate din bugetul local cu respectarea
normelor legale incidente din bugetul local.
(3) Bursele sunt lunare iar listele de acordare a burselor scolare ale elevilor Școlii Gimnaziale nr.1 Fântânele
se întocmesc lunar, de către unitatea de învățământ si se inaintează, pentru luna în curs, până cel târziu pe data

de 5 ale lunii Primăriei comunei Fântânele în vederea alocării acestora.
Art.3. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile hotărârii.
Art.4. La data intrării în vigoare a hotărârii, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.
Art.5. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data
de

se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate nr.1:

Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisiei de specialitate nr.2:

Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisiei de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport,
Muncă și protecție socială și Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină, în vederea
examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau,
după caz, respingerea proiectului.
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Nr. 201 din 14 .10.2021
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale
nr.1 Fântânele, în anul școlar 2021 -2022
În temeiul prevederi or art. 136 alin. (1) și alin.(2) din Codul administrativ, cu modificările și completă
le ulterioare, am inițiat un proiect de hotărâre privind cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale
nr.1 Fântânele, în anul școlar 2021 -2022.
Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de anumite
categorii de burse.
Acordarea burselor se face de către unitatea de învățământ în baza Criteriilor generale de acordare
a burselor, aprobate prin Ordinul nr.5576/2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor specifice de acordare a burselor, stabilite
anual în consiliul de administrație al unității de învățământ, în limitele fondurilor repartizate cu această
destinație.
La inițierea proiectlui de hotărâre am avut în vedere și prevederile H.G. nr. 1094/2021 pentru
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022

Promovarea proiectului de hotărâre are în vedere aprobarea cuantumurilor pentru fiecare categorie de
bursă școlară, care se acordă elevilor din Școlii Gimnaziale nr.1 Fântânele, pentru ambele semester ale
anului școlar 2021 -2022.
În acest sens, consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege şi
pe realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat.
Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al
comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre.

INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE
Ion Adrian ROȘU
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Nr.200/ 14.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE COMUN
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale
nr.1 Fântânele, în anul școlar 2021 -2022

Potrivit prevederilor art 82 alin.(l) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, „elevii de la cursurile cu frecventă din învătământul preuniversitar de stat beneficiază
lunar de burse de performantă, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social".
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt stabilite
prin Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și
completările ulterioare.
Prin H.G. nr. 1094/2021 a fost aprobat cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de
studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în
semestrul I din anul şcolar 2021-2022; rspectiv 100,00 lei, iar, pentru semestrul al II-lea, cuantumul minim al
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de:
a) 500 lei, pentru bursa de performanţă;
b) 200 lei, pentru bursa de merit;
c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.
Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile
de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea
bugetului de stat cu această destinaţie.
Secretar general
Arina Raluca ȘTEFĂNICĂ

Compartiment financiar contabil
Referent Simona Elena SCUPĂRĂ

