
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CAMPINA 

JUDETUL PRAHOVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea burselor de excelenţă – ”Bursele Municipiului Câmpina” 

pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Câmpina, 
 pentru anul şcolar 2019-2020 

 
Avand în vedere referatul de aprobare nr.68.975/18 iulie 2019 al d-nei Albu 

Elena si al d-lui Bondoc Viorel Gheorghe - consilieri locali, prin care propun 
acordarea burselor de excelenta – ”Bursele Municipiului Campina”, pentru elevii din 
unitățile de învățământ liceal din Municipiul Câmpina, pentru anul școlar 2019-2020; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.______/ ___ iulie 2019, promovat de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Campina; 

- raportul nr.69.011/19 iulie 2019, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport și 
tineret; 

- avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.______/___ iulie 
2019; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.105, alin.(1) și alin.(2), lit.”d” din Legea nr.l/2011 a educației naționale, 

modificată și completată; 
- art.67, alin.(1), lit”a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

modificată şi completată; 
- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin(7), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1. - Aprobă acordarea burselor de excelență ,,Bursele Municipiului 

Câmpina”, pentru anul scolar 2019-2020. 
Art.2. - Bursele de excelență, în cuantum de 250 de lei lunar, se acordă elevilor 

din ultimul an de studiu, din unitățile de învățământ liceal ale Municipiului Câmpina, 
care au rezultate deosebite la învățătură și disciplină, au fost calificați la 
concursuri/olimpiade internaționale, naționale și județene și au media generală cel 
puțin 9,00 pentru fiecare an de învățământ liceal. 



Art.3. - Nominalizarea elevilor cărora li se acordă bursele se face de către 
Comisia de acordare a burselor de excelență, care este formată din următorii membri: 

- d-na Albu Elena - consilier local; 
- d-ra Bumbăcea Ioana – consilier; 
- dl.Dulă Marian - consilier; 
- Directorul unității de învățământ din care face parte candidatul. 
Art.4. - Numărul de burse de excelență și Metodologia de acordare a lor sunt 

prevăzute în ANEXA nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. - Bursele se acordă pe întreaga durată a anului de studiu, începând cu 

data de 1 octombrie 2019. 
Art.6. - Comisia de acordare a burselor poate decide retragerea acesteia (pentru 

abateri disciplinare grave, absențe nemotivate) sau imputarea bursei primite pentru 
depunerea de acte false. 

Art.7. - Procedura de acordare a burselor de excelență este prevazută în 
ANEXA nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.8. - Elevii beneficiari ai burselor de excelenţă – ”Bursele Municipiului 
Câmpina”, vor primi o diplomă care atestă faptul că au fost selectaţi pentru a primi 
această bursă. 

Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Unităţilor de învăţământ liceal din Municipiul Câmpina. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
               Consilier,                               Secretar,       
                                                     jr.Moldoveanu Elena 

 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iulie 2019    
Nr. ___                                       
 
 

 

 

 

 

                          Cod FP-06-01, ver.1 
 

 
 
 

 



ANEXA nr.1 
la H.C.L. nr.___/25 iulie 2019 

  Presedinte de sedinta, 
          Consilier, 

         
 

METODOLOGIA  
de acordare a burselor de excelență, 

,,Bursele Municipiului Câmpina” 
 

 
1. Numărul de burse de excelență, ce se vor acorda pentru elevii din ultimul an 

de studiu, este în funcție de rezultatele obținute de unitățile de învățământ la 
examenele de bacalaureat, din sesiunea 2019, după formula: numărul de elevi admiși 
la bacalaureat pe unitate/numărul de elevi admiși bacalaureat pe Municipiu * numărul 
de burse pe  Municipiu, rotunjit la unitate. 

Pentru anul școlar 2019 - 2020 ,,Bursele Municipiului Câmpina” se vor acorda 
conform tabelului de mai jos: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea de invatamant Numar de burse 

1. Colegiul National ,,Nicolae Grigorescu" 12 
2. Liceul Tehnologic Energetic 9 
3. Colegiul Tehnic Forestier 8 
4. Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati" 1 
 TOTAL BURSE  30 

 
2. Grila de punctaj utilizata la acordarea burselor de excelenta: 

 a) Suma mediilor generale obtinute in anii de studiu precedenti, in unitatea de 
invatamant; 
 b) Performante exprimate prin obtinerea de premii la concursuri/olimpiade 
internationale (premiul I - 15 puncte, premiul II - 13 puncte, premiul III - 10 puncte, 
mentiune - 7 puncte); 
 c) Performante exprimate prin obtinerea de premii la concursuri/olimpiade 
nationale (premiul I - 10 puncte, premiul II - 8 puncte, premiul III - 6 puncte, mentiune 
- 4 puncte); 
 d) Performante exprimate prin obtinerea de premii la concursuri/olimpiade 
judetene (premiul I - 5 puncte, premiul II - 3 puncte, premiul III - 2 puncte, mentiune - 
1 punct). 
 3. Candidatii vor prezenta adeverinte/diplome de voluntariat si de participare la 
activitati extracurriculare. 

4. Punctajul final rezulta din insumarea punctajelor obtinute la criteriile de 
acordare a burselor. 

5. Bursele vor fi obtinute de candidatii care au media 10 la purtare si care vor 
inregistra cel mai mare punctaj, in limita locurilor atribuite unitatii de invatamant din 
care face parte. 

6. In caz de egalitate perfecta departajarea se face prin doua criteria 
suplimentare, aplicate in ordinea: 



  a) Media generala din ultimul an de studiu ; 
  b) Numarul cel mai mic de absente nemotivate. 

7. Se iau in consideratie diplomele de clasificare obtinute la concursurile din 
cadrul Calendarului olimpiadelor si concursurilor scolare aprobat de Ministerul 
Educatiei Nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr.2 
la H.C.L. nr.___/25 iulie 2019 

  Presedinte de sedinta, 
          Consilier, 

         
 

PROCEDURA 
de acordare a Burselor de excelenta ale Municipiului Câmpina 

 
1. Candidatii pentru bursele de excelenta, ,,Bursele Municipiului Campina", vor 

depune la conducerea unitatii de invatamant, un dosar care va cuprinde urmatoarele: 
scrisoare de intentie, C.V., adeverinta pentru mediile anuale, copii ale diplomelor si 
certificatele de participare la concursuri/olimpiade. 

2. Directorul unitatii de invatamant (titular) va prezenta comisiei un numar de 
candidati (dosare) mai mare cu jumatate din numarul de burse alocat prin Hotarare. 

3. Programul activitatilor pentru acordarea burselor de excelenta: 
 a) depunerea dosarelor pentru obtinerea burselor de excelenta:            
16 – 20 septembrie 2019; 
 b) evaluarea dosarelor de candidati: 23 septembrie 2019, in prezenta 
candidatilor; 
 c) afisarea pe site-ul si la avizierul Primariei Municipiului Campina a 
rezultatelor evaluarii: 24 septembrie 2019; 
 d) depunerea si rezolvarea contestatiilor privind acordarea burselor de 
excelenta: 25 septembrie 2019; 
 e) atribuirea burselor de excelenta si inmanarea Diplomelor de atestare, in 
ședința ordinară a Consiliului local din luna septembrie 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
     CONSILIERI 
Nr.68.975/18 iulie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de excelenţă – ”Bursele 
Municipiului Câmpina” pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din 

Municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2019-2020 
 

 Subsemnații: Albu Elena și Bondoc Viorel - Gheorghe – membri ai Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina - buget, finanțe, 
programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură, 
în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, modificată și completată, supunem analizei și aprobării Consiliului local 
proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de excelenţă – ”Bursele 
Municipiului Câmpina” pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din 
Municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2019-2020. 
 Promovarea proiectului de hotarare este necesara pentru stimularea elevilor 
merituosi si performeri la invatatura din unitatile de invatamant din Municipiul 
Campina. Ne-am propus sa acordam bursele de excelenta, ,,Bursele Municipiului 
Campina", tinerilor din unitatile de invatamant liceal din Municipiu pentru a stimula 
elevii din ceilalti ani de invatamant sa performeze. 

Consiliul Local recunoaste valoarea si stimuleaza elevii din unitatile de 
invatamant liceal din Municipiul Campina, incurajandu-i sa exceleze, pentru a ne 
asigura ca viitorul localitatii va fi pe maini bune. 

"Bursele Municipiului Campina" se acorda elevilor aflati in ultimul an de 
studiu, la cursurile de zi, in unitatile de invatamant liceal de pe raza Municipiului 
Campina, care au media 10 la purtare in semestrul anterior si care au rezultate 
deosebite la invatatura si desfasoara activitati extracurriculare. Fiecare unitate de 
invatamant liceal poate beneficia de un numar de burse proportional cu numarul de 
elevi admisi la examenul de bacalaureat din anul scolar anterior.  

Pe baza rezultatelor obtinute la Bacalaureat in anul scolar 2018-2019 de catre 
elevii unitatilor de invatamant campinene, propunem urmatoarea repartitie a celor 30 
de burse de excelenta: 

Unitatea de invatamant Admisi  Procentaj  Nr burse 
din calcul 

Nr burse 
propuse  

Colegiul National Nicolae Grigorescu 178 41,22 12,28 12 
Colegiul Tehnic Forestier 112 25,98 7,79 8 
Liceul Tehnologic Energetic 125 29,00 8,70 9 
Liceul Tehnologic Constantin Istrati 15 3,48 1,04 1 
Liceul Tehnologic Mecanic 1 0,23 0,06 0 

TOTAL 431 100 30 30 
 



Se propune acordarea burselor, in valoare de 250 lei, pe durata intregului an 
scolar (9 luni, octombrie 2019 - iunie 2020). Pentru anul 2019 este necesara suma de 
22.500 lei. 

Cadrul legal aplicabil: 
- art.105, alin.(1) și alin.(2), lit.”d” din Legea nr.l/2011 a educației naționale, 

modificată și completată; 
- art.67, alin.(1), lit”a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

modificată şi completată; 
- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin(7), lit.”a” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 

cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  
 
 

Consilieri, 
    d-na Albu Elena  ________ 
    dl. Bondoc VioreI Gheorghe ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


