
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1117 din 21.02.2018 

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 ordinară, în data de 23.04.2017 la 

care participă un număr de.......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.________din data de ___________  

Având în vedere raportul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local Oțeleni înregistrat la nr.________din data de ___________ 

Având în vedere raportul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local Oțeleni înregistrat la nr.________din data de 

_____________ 

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 nr._____ din _______ 

la sediul și pe site-ul instituției; 

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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”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; 

 

INIŢIATOR, 

CONSILIER LOCAL, 

IFTIME ALIDA ELENA 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

 

PROIECT 

 

ANEXA LA H.C.L. NR............./.................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 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. Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea 

cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o mai mare perioada de timp. 

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. 

 

 

INIŢIATOR, 

CONSILIER LOCAL, 

IFTIME ALIDA ELENA 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.1116 din 21.02.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor scolare pentru 

elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018  

 

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în calitate de consilier local, propun spre dezbatere şi 

aprobare, Proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal), din următoarele considerente: 

 Având în vedere prevederile art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 

1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora: 

Art.82 

“(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de  

burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse  

de ajutor social. 

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 

numarul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” 

Art. 105 

“(2) Finanţarea complementara se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe 

valoare adaugată, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: 

          d)” cheltuieli cu bursele elevilor.” 

 Având în vedere prevederile art. 4 din Anexa nr. 1 Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 

2011, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat: 

Art. 4 ”Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat și numărul acestora se stabilește anual prin hotărârea consiliului local, respectiv a consiliului 

județean/ consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București”. 

            In anul școlar 2017-2018  sunt școlarizați un număr de 274 elevi în învățământul 

preuniversitar. Până în prezent, în cadrul Consiliului Local Oţeleni nu a fost stabilit un cuantum 

al burselor de ajutor social pentru cei cu venituri foarte mici ceea ce a determinat un număr 

foarte mare de beneficiari, 63 de burse sociale. Având în vedere acest lucru propun pentru anul 

2018 să se acorde în procent de 5%  din 274 elevi școlarizați, reprezentând un număr de 14  

burse sociale. 

 Menționez faptul că, în acest an școlar mai sunt acordate un număr de 4 burse elevilor cu 

boli cronice recunoscute de Ministerul Sănătății și încadrate în criteriile prevăzute de Ordinului 

nr. 5576 din 7 octombrie 2011, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

și un număr de 7 burse acordate copiilor orfani. 

 În vederea încurajării performanței și a progresului școlar voi propune acordarea unui 

număr de 14 burse de merit, acordate în conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa nr. 1 

Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 



Sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat: 

ART. 6 ”(1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din 

cazurile următoare:  

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit 

în continuare MECTS;  

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile 

internaționale;  

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, 

organizate de MECTS.  

(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naționale, precum şi lista 

competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) 

va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.  

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada 

anului şcolar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1).  

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un 

semestru este mai mică de 10. 

și un număr de câte 2 burse de merit pentru fiecare colectiv de elevi înscriși în clasele de 

gimnaziu, acordate elevilor care au obținut primele două medii în ordine descrescătoare dar nu 

mai mici de 8,50 (opt 50) şi media 10 (zece) la purtare, conform art. 8  din Anexa nr. 1 Ordinului 

nr. 5576 din 7 octombrie 2011, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat: 

 ART. 8 (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 9 şi nota 10 la 

purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în 

clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;.  

(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, liceal 

sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale 

învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 

  Din expunerea anterioara reiese că numărul total de burse de ajutor social, burse de merit,  

si burse de performanta  este de 40. 

 Din bugetul local vor trebui alocati pentru aceste burse 21 320 lei. 

 In conformitate  cu prevederile art. 36 alin.(1), alin (2) lit. a) si d), alin. (6) lit. a), punctul 

2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia locală, republicată, cu modificarile şi 

completările ulterioare, prin care Consiliul Local are atribuţii privind gestionarea serviciilor 

furnizate către cetăţeni şi asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri 

şi cheltuieli al comunei Oţeleni aferent anului 2018, din fondurile prevăzute la capitolul 65.02.59 

– Burse. 

Iniţiatorul proiectului 

Consilier local, 

Iftime Alida-Elena 

 



ROMÂNIA 

 
JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 2172 din 19.04.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.1117 din 21.02.2018 inițiat de către doamna 

consilier local, Iftime Alida Elena, cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea 

burselor scolare pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul 2018,  

Văzând Expunerea de motive nr. 1116 din 21.02.2018 la proiectul privind aprobarea 

Regulamentului privind acordarea burselor scolare pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale 

Oțeleni în anul 2018; 

Văzând  prevederile art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 1/2011, a 

Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând 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 nr.1118 din 21.02.2018 

la sediul și pe site-ul instituției; 

Consider că sunt îndeplinite condițiile legale și că proiectul de hotărâre poate fi supus 

dezbaterilor consiliului local. 

 

Secretarul comunei 

Benchea Robert 

 
 

 


