
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea de burse $colare pentru eIevii din unitafile de invafamant

din Municipiul Campina, pentru anul 2018

Avand m vedere expunerea de motive nr.68.581/8 februarie 2018 a d-nei
consilier Albu Elena si a d-lui consilier Bondoc Viorel-Gheorghe, prin care propun
acordarea de burse scolare pentru elevii din unita{ile de inva{amant din Municipiul
Campina, pentru anul 2018;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.582/8 februarie 2018, promovat de Direc{ia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finanJe, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, mva^amant, culte $i tineret, sport si
tineret;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.583/
8februarie2018;

In conformitate cu prevederile:
- art.9, alin.(7), art.l2 si art.82 din Legea nr.l/2011 a educa{iei na{ionale,

modificata si completata;
- art.3 si art.4 din Anexa la Ordinul Ministrului Educa{iei, Cercetarii,

Tineretului si Sportului nr.5.576/l oct.2011 privind aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din inva{amantul preuniversitar de stat, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punct 1 din Legea nr.215/2001
privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul locaI al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare:

Art.l. - Aproba acordarea de burse scolare pentru elevii din unita{ile de
invatamant din Municipiul Campina, conform fondurilor bugetare alocate m anul
bugetar2018.

Art.2. - Cuantumurile burselor $colare sunt urmatoarele:
- burse de performanta: 200 lei, lunar,
- burse de merit: 120 lei, lunar,
- burse de studiu: 100 lei, lunar,
- burse de ajutor social: 80 lei, lunar.



Art.3. - Perioadele in care se acorda burse scolare sunt urmatoarele:
- bursele de performan{a, bursele de merit si bursele de studiu in

perioada cursurilor $colare;
- bursele de ajutor social: ianuarie - decembrie 2018.

Art.4. - Bursele scolare se acorda conform prevederilor OMECTS nr.5.576
din 1 octombrie 2011.

Art.5. - Unita{ile de inva{amant vor prevedea, in bugetele proprii, sumele
necesare pla{ii burselor scolare pentru anul 2018.

Art.6. -Unita{ile de invaJamant vor transmite semestrial (iulie si decembrie),
la Consiliul Local, lista nominala a elevilor beneficiari de burse de performan{a,
merit si studiu.

Art.7. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Unitatilor de inva^amant din Municipiul Campina.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Albu Elena $i Bondoc Viorel-Gheorghe - consilieri locali ai
Municipiului Campina, membri ai Comisiei de specialitate buget, fmanJe, programe
finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, m
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare si Func{ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, maintam la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectuI de hotarare privind acordarea
de burse scolare pentru eIevii din unitafile de inva{amant din MunicipiuI
Campina, pentru anul 2018.

Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a necesita{ii
stabilirii cuantumului burselor scolare in anul calendaristic 2018, a stabilirii
sumelor necesare pe unita{i de !nva^amant.

Conform OMECTS nr. 5.576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat la
art.3, alin.(l) se prevede ca "bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor
administrative - teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, iar la alin.(2) se
precizeaza ca "bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta
destinatie".

In legatura cu cuantumul si numarul de burse, la art.4 se precizeaza ca
acestea se stabilesc anual, prin hotarare a Consiliului local.

Unita{ile de inva{amant vor stabili criteriile specifice $i vor nominaliza
beneficiarii burselor.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.9, alin.(7), art.l2 si art.82 din Legea nr.l/2011 a educa^iei

na{ionale, modificata si completata;
- prevederile art.3 si art.4 din Anexa la Ordinul Ministrului Educa{iei,

Cercetarii, Tineretului $i Sportului nr.5.576/l oct.2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punct 1 si art.ll5,
alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind
administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata.

Consilieri
Albu Elena
Bondoc Viorel-Gheorghe


