CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 29
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor scolare pentru elevii din
cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018
Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 23.04.2017
la care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către doamna
consilier local Iftime Alida Elena privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor
scolare pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018;
Având în vedere raportul Compartimentului secretariat din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 2172 din 19.04.2018
Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1)-(3), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/
2011, a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, privind aprobarea
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu 1118 din 21.02.2018 la
sediul și pe site-ul instituției;
Având în vedere amendamentul adus în cadrul dezbaterilor de către inițiatoarea
proiectului, înregistrat la nr. 2213/23.04.2018 și care a fost adoptat cu 7 voturi pentru, 0 voturi
abțineri și 0 voturi împotrivă;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
ART.1 Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor scolare, pentru elevii din cadrul
Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018 conform anexei și care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Școlii Gimnaziale Oțeleni;
- Compartimentului financiar contabil;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JITARU IONEL

Oțeleni, 23 aprilie 2018

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA ROBERT

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA OȚELENI

PROIECT
ANEXA LA H.C.L. NR.29 din 23.04.2018

Regulament privind acordarea burselor scolare
pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018
Criterii generale de acordare a burselor
Art.1. Bursele de care beneficiază elevii de la cursurile cu frecventa din învăţământul
preuniversitar de stat, numite în continuare burse, se clasifică în:
a) burse de performanta;
b) burse de merit;
c) burse de ajutor social.
Art.2. (1) Bursele de performanta se acorda elevilor care se încadrează în cel puţin una
din următoarele situații:
a) Au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare nationale
organizate de MECTS;
b) S-au calificat în loturile nationale.
(2) Bursele de performanta se acorda o singutra dată la sfârsitul anului scolar în care sunt
obtinute rezultatele la olimpiadele scolare.
(3) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare într-un
semestru este mai mica de 10.
Art.3. (1) Bursele de merit se acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din
invatamantul preuniversitar de stat, in functie de rezultatele la invatatura, în număr de câte 2
burse de merit pentru fiecare colectiv de elevi înscriși în clasele de gimnaziu.
(2) Bursele de merit se acorda elevilor care au rezultate deosebite la invatatura: au
obtinut media generala de cel putin 9.50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior, respective in
primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati in clasele de inceput ale invatamantului
gimnazial,;
(3) Bursele de merit obtinute, se acorda începând din semestrul al II-lea, pentru elevii
aflati in clasele de inceput ale invatamantului gimnazial, respectiv începând cu semestrul I,
pentru elevii aflati în celelalte clase ale învățământului gimnazial.
(4) Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute este revizuita semestrial,
in functie de modificarile intervenite in situatia scolara a elevilor.
(5) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai
mica de 10.
Art.4. (1) Bursele de ajutor social se acorda elevilor la cerere, in functie de situatia
materială a familiei sau a sustinatorului legal.
(2) Bursele de ajutor se acorda la inceputul anului scolar si sunt revizuite semestrial, in
funcie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei.
(3) Pot pastra bursa elevii promovati si cu nota 10 la purtare.
(4) Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii legal
instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din

unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte care dovedesc
dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
(5) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune
acte doveditoare inclusiv Declaraţie pe propria răspundere..
(6) La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusive alocatia suplimentara
pentru copii.
Art.5. Bursele se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare.
Art.6. (1) Un elev nu poate primi o bursă de merit și o bursă de ajutor social în același
timp, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o
perioadă mai mare de timp.
(2) Bursa de performanță se acordă necondiționat și poate fi cumulată cu una din celelalte
burse.
Art.8. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a
burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale
unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii
de catre elevi a activitatilor scolare.
Art.9. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor : religia, rasa, sexul,
apartenata politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite,
studiile efectuate in strainatate, precum si accesul la burse din alte surse.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JITARU IONEL

Oțeleni, 23 aprilie 2018

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA ROBERT

