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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului şi a condiţiilor de acordare ale burselor de 

merit pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, 
judeţul Ilfov 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 

A vând în vedere : 
- Expunerea de motive a d-lui Primar Ştefan Robert Ionel prin care se propune 

aprobarea cuantumului şi a conditiilor de acordare ale burselor de merit acordate 
elevilor din învăţământul gimnazial de stat din unitatile de învatământ de pe raza 

comunei Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov; 

- Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Ştefăneştii de Jos, 
Judeţ Ilfov; 

- Referatul compartimentului de asistentă socială şi autoritate tutelară din cadrul 
Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov 

În conformitate cu prevederile : 

- Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
- Art. 263 alin. 1, din Codul Civil; 

- Art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi 2, din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 2, alin. 4 si alin. 6, lit. a), din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 20 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 7 alin. 2 Cod civil; 

- Art. l 02 alin. 1, art.103 alin.2 şi a art. l 05 alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale; 

- În temeiul art. 129 alin.2 lit. b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin. 7 lit. a, 
art. 139 alin. 3, lit. a, art. 154 alin.I şi art. 196 alin.I lit. a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 



HOTĂRĂSTE: 
' 

Art.I. Se aprobă acordarea unor burse de merit, în limita bugetului local al 

comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, pentru elevii din cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, învăţământ gimnazial de stat. 

Art.2. Acordarea de burselor de merit se face, astfel: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură: 
Media 10 (zece) - 1.000 lei/semestru; 
Media 9,50-9,99 - 500 lei /semestru; 
Media 9,00-9,49 - 350 lei/semestru; 
Media 8,50-8,99 - 250 lei/semestru. 

b) pentru rezultate obţinute la olimpiade: 
- Locul I - 1.500 lei; 

Locul II - 1.250 lei; 
- Locul III - 1.000 lei. 

Art. 3. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel 
puţin unul din cazurile următoare: 
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 

8,50 şi nota 1 O la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al 
anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului 

gimnazial; 
b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale 
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 
tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS. 

(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă 
începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 
învăţământului gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi 
în celelalte clase ale învăţământului gimnazial. 

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza 
prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările 
intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 

( 4) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) 
se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut 
rezultatele menţionate la alin. ( 1) lit. b) sau lit. c ). 

(5) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la 
purtare este mai mică de I O. 



Art. 4. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, 

rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la 

organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la 

burse din alte surse. 

Art. 5. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va prezenta 

Compartimentului de Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Ştefăneştii de 
Jos, situaţia elevilor pentru care se cere, spre decontare, acordarea burselor de 
merit în conformitate cu prevederile art. 3. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund: 
- Primarul comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 
- Compartimentul de Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Ştefăneştii de 
Jos; 

- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ menţionată la art. 5. 

Art. 7. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri în 
condiţiile legii. 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 
ONELROBERT 

Vizat, 
SECRETAR GENE 

GAFTON 
NEI 



ROMÂNIA 
JUDETULILFOV 

' 
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREANR. / ---- ---------
privind aprobarea cuantumului şi a condiţiilor de acordare ale burselor de 

merit pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, 
judeţul Ilfov 

Consiliul Local al comunei Stefănestii de Jos, Judet Ilfov: 
' ' , 

Având În vedere : 

- Expunerea de motive a d-lui Primar Ştefan Robert Ionel prin care se propune 

aprobarea cuantumului şi a conditiilor de acordare ale burselor de merit acordate 
elevilor din învăţământul gimnazial de stat din unitatile de învatământ de pe raza 

comunei Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov; 
- Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Ştefăneştii de Jos, 

Judeţ Ilfov; 
- Referatul compartimentului de asistentă socială şi autoritate tutelară din cadrul 

Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
- Art. 263 alin. 1, din Codul Civil; 
- Art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi 2, din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 2, alin. 4 si alin. 6, lit. a), din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 20 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 7 alin. 2 Cod civil; 
- Art. I 02 alin. 1, art. I 03 alin.2 şi a art. I 05 alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale; 

- În temeiul art. 129 alin.2 lit. b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin. 7 lit. a, 

art. 139 alin. 3, lit. a, art. 154 alin.I şi art. 196 alin.I lit. a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se aprobă acordarea unor burse de merit, în limita bugetului local al 

comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, pentru elevii din cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, învăţământ gimnazial de stat. 

Art.2. Acordarea de burselor de merit se face , astfel: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură: 
Media 10 (zece) - 1.000 lei/semestru; 
Media 9,50-9,99 - 500 lei /semestru; 
Media 9,00-9,49 - 350 lei/semestru; 
Media 8,50-8,99 - 250 lei/semestru. 

b) pentru rezultate obţinute la olimpiade: 

Locul I - 1.500 lei; 
- Locul II - 1.250 lei; 
- Locul III - 1.000 lei. 

Art. 3. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel 

puţin unul din cazurile următoare: 

a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 

8,50 şi nota 1 O la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al 

anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului 
gimnazial; 

b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS ; 

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale 
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 
tehnico-ştiinţific , de nivel naţional , organizate de MECTS. 

(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă 
începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale 
învăţământului gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi 
în celelalte clase ale învăţământului gimnazial. 

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza 
prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările 
intervenite în situaţia şcolară a elevilor. 

( 4) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. ( 1) lit. b) sau lit. c) 

se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut 
rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c ). 

(5) În perioada de acordare a bursei , elevii pot pierde bursa dacă nota la 
purtare este mai mică de 1 O. 



Art. 4. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, 

rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la 
organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la 
burse din alte surse. 

Art. 5. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va prezenta 

Compartimentului de Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Ştefăneştii de 

Jos, situaţia elevilor pentru care se cere, spre decontare, acordarea burselor de 
merit în conformitate cu prevederile art. 3. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund: 

- Primarul comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 
- Compartimentul de Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Ştefăneştii de 
Jos· 

' 
- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ menţionată la art. 5. 

Art. 7. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri în 
condiţiile legii. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa ordinară clin 25.05.2020. 
Cu un număr de __ voturi "pentru" clin 13 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de __ voturi "im potriva" din 13 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de "abtineri" din 13 consilieri în funcţie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Analizând prevederile legale în domeniul educaţiei, respectiv Ordinul 

nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, Legea nr. 1 a educaţiei naţionale, 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale şi Legea 272/2001 privind protectia si 

promovrea drepturilor capiului şi propun acordarea unor burse de merit ce se vor 

oferi pe baza rezultatelor deosebite la învăţătură şi a rezultatelor la olimpiadelor. 

Prin urmare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cuantumului şi a condiţiilor de acordare ale burselor de merit pentru elevii din 

cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. 

PRIMAR, 
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Având în vedere: 
- Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

- Art. 263 alin. 1, din Codul Civil; 

- Art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi 2, din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 2, alin. 4 si alin. 6, lit. a), din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 20 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 7 alin. 2 Cod civil; 

- Art.102 alin. 1, art.103 alin.2 şi a art.I 05 alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale; 

- În temeiul art. 129 alin.2 lit. b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin. 7 lit. a, 
art. 13 9 alin. 3, lit. a, art. 154 alin. I şi art. 196 alin.I lit. a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Ţinând cont de faptul că se pot acorda burse de merit ce se vor oferi pe 

baza rezultatelor deosebite la învăţătură şi a rezultatelor la olimpiadelor, propun 

spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a condiţiilor 

de acordare ale burselor de merit pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. 

SECRETAR GENER 

GAFTONCORI 



COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 
SI AUTORITATE TUTELARA 
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R E F E R AT DE S P E C I A L I T AT E 

la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului şi a condiţiilor de 
acordare ale burselor de merit pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale 

nr. 1 Ştefăneştii de Jos ,judeţul Ilfov 

Luând în considerare prevederile: art. 9 alin . (7), art. 82 alin . (1 ), (2) 
şi (3) şi art. 105 alin . (2) lit. d) din Lege nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare; -Ordinului nr. 5576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educaţiei , 
Cercetării , Tineretului şi Sportului , cu modificarile si completarile 
ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările completările ulterioare; 

Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de 
sprijin ce vizează stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la 
învăţătură şi disciplină dar si la olimpiadele scolare, cuantumul minim al 
burselor de merit, de care pot beneficia elevii din invatamantul gimnazial 
de stat, cu frecventa , este cel stabilit de autoritatile administratiei publice 
locale. 

Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili 
un cuantum al burselor in functie de posibilitatile financiare ale unitatilor 
administrativ-teritoriale. 

ln conformitate cu prevederile Art. 82. (1) din Legea nr. 1/2011 a 
· educaţiei naţionale elevii de la cursurile cu frecventa din învăţământul 

preuniversitar de stat pot beneficia de burse de burse de merit. 
Cuantumul unei burse acordate din veniturile ale bugetului local 

acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 
Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a 

reglementarii modalităţii de acordare a burselor şcolare prin Ordinul 
MECTS nr.5576/2011 modificat si completat prin Ordinul MECTS 
nr.34 70/2012. 

Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Consiliul 
Local al comunei Stefanestii de Jos. 

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de 
hotarare a Consiliului local. 

INSP~:OR 

DUMITR~ \IONELA 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei , 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a 

întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 25.05.2020 şi a supus analizei sale proiectul 

de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a condiţiilor de acordare ale 

burselor de merit pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii 

de Jos, judeţul Ilfov. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Ordinul 

nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, considerăm că îndeplineşte 

criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

PETRICĂ ION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică si de apărare a ordinii 

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua 

de 25.05.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre aprobarea 

cuantumului şi a condiţiilor de acordare ale burselor de merit pentru elevii 

din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Ordinul 

nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, considerăm că îndeplineşte 

criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate , cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 25.05.2020 

şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre aprobarea cuantumului şi a 

condiţiilor de acordare ale burselor de merit pentru elevii din cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Ordinul 

nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, considerăm că îndeplineşte 

criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 25.05.2020 

şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre aprobarea cuantumului şi a 

condiţiilor de acordare ale burselor de merit pentru elevii din cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile Ordinul 

nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, considerăm că îndeplineşte 

criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 


