
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea burselor de excelenta - "Bursele Municipiului Campina"

pentru elevii din unitatile de invaJamant liceal din Municipiul Campina,
pentru anul scolar 2018-2019

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.218/24 august 2018 a d-nei Albu
Elena si a d-lui Bondoc Viorel Gheorghe - consilieri locali, prin care propun acordarea
burselor de excelenta - "Bursele Municipiului Campina", pentru elevii din unitatile de
invatamant liceal din Municipiul Campina, pentru anul scolar 2018-2019;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.219/24 august 2018, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.69.220/24 august 2018, promovat de Directia

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

Campina, respectiv Comisia buget, fman{e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat sj agricultura;

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

- avizul secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.221/24 august
2018;

A

In conformitate cu prevederile:
- art.l05, alin.(2), lit."d" din Legea nr.l/2011 a educatiei nationale, modificata si

completata;
- art.67, alin.(l), lit"a" din Legea nr.273/2006 privind finan{ele publice locale,

modificata si completata;
- 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 local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare:

Art.l. - Aproba acordarea burselor de excelenta ,,Bursele Municipiului
Campina", pentru anul scolar 2018-2019.

Art.2. - Bursele de excelenta, in cuantum de 250 de lei lunar, se acorda elevilor
din ultimul an de studiu, din unitatile de mvatamant liceal ale Municipiului Campina,
care au rezultate deosebite la invatatura si disciplina, au fost clasificati la
concursuri/olimpiade internationale, nationale si judetene si au media generala cel
putin 9,00, pentru fiecare an de mvatamant liceal.



Art.3. - Nominalizarea elevilor carora li se acorda bursele se face de catre
Comisia de acordare a burselor de excelenta, care este formata din urmatorii membri:

- d-na Albu Elena - consilier local;
- dl.Dula Marian - consilier;
- Directorul unitatii de tnvatamant din care face parte candidatul.
Art.4. - Numarul de burse de excelenta si Metodologia de acordare a lor sunt

prevazute tn ANEXA nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Bursele se acorda pe intreaga durata a anului de studiu, mcepand cu

data de 1 octombrie 2018 si nu se cumuleaza cu nicio alta bursa prevazuta de Ordinul
nr.5576/2011, elevul optand pentru cea mai avantajoasa.

Art.6. - Comisia de acordare a burselor poate decide retragerea acesteia pentru
abateri disciplinare grave, absente nemotivate sau imputarea bursei primite pentru
depunerea de acte false.

Art.7. - Procedura de acordare a burselor de excelenta este prevazuta in
ANEXA nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8. - Elevii beneficiari ai burselor de excelen{a - "Bursele Municipiului
Campina", vor primi o diploma care atesta faptul ca au fost selecta{i pentru a primi
aceasta bursa.

Art.9. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- DirecJiei economice;
- Unita{ilor de mva{amant liceal din Municipiul Campina.

Pre$edinte de
Consilier,

dI.Dima

Contrasemneaza,
f Secretar,

jr.MoWoveami Elena

Campina, 30 august 2018
Nr. 122

Cod FP-06-01, ver 1



ANEXA Nr.l
la H.C.L. nr.l22/30 august 2018

Presedinte de sedinta,
Consilier^_

dl.Dima

METODOLOGIA
de acordare a burselor de excelenta,

,,BurseIe Municipiului Campina"

1. Numarul de burse de excelenta, ce se vor acorda pentru elevii din ultimul an
de studiu, este m functie de rezultatele obtinute de unitatile de mvatamant la
examenele de bacalaureat, din sesiunea 2018, dupa formula: numarul de elevi admisi
la bacalaureat pe unitate/numarul de elevi admisi bacalaureat pe Municipiu * numarul
de burse pe Municipiu, rotunjit la unitate.

Pentru anul scolar 2018 - 2019 ,,Bursele Municipiului Campina" se vor acorda
conform tabelului de maijos:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Unitatea de invatamant

Colegiul National ,,Nicolae Grigorescu"
Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati"
Colegiul Tehnic Forestier
Liceul Tehnologic Energetic
TOTAL BURSE

Numar de burse

14
1
7
8

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 QDremiul 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 fmal rezulta din msumarea 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.



prin6. In caz de egalitate perfecta departajarea se face
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

cadrul Calendarului olimpiadelor si concursurilor scolare aprobat
Educatiei Nationale.

isterul



ANEXA Nr.2
la H.C.L. nr.l22/30 august 2018

Presedinte de sedinta,' >,- "'-^*i3v
Consjlier, ''^f%.

dl.Dima Gab#el - Valeriu^

PROCEDURA
de acordare a Burselor de excelenta aIe Municipiului Campina

1. Candidatii pentru bursele de excelenta ,,Bursele Municipiului Campina", vor
depune la conducerea unitatii de mvatamant, un dosar care va cuprinde urmatoarele:
scrisoare de intentie, C.V., adeverinta pentru mediile anuale, copii ale diplomelor si
certificatelor de participare la concursuri/olimpiade.

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

3. Programul activitatilor pentru acordarea burselor de excelenta:
a) depunerea dosarelor pentru obtinerea burselor de excelenta:

10-21 septembrie2018;
b) evaluarea dosarelor de candidati: 24-25 septembrie 2018, in prezenta

candidatilor;
c) afisarea pe site-ul si la avizierul Primariei Municipiului Campina a

rezultatelor evaluarii: 26 septembrie 2018;
d) depunerea si rezolvarea contestatiilor privind acordarea burselor de

excelenta: 25 si 26 septembrie 2018;
e) atribuirea burselor de excelenta si inmanarea Diplomelor de atestare, in

$edin{a ordinara a Consiliului local din luna septembrie 2018.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

C O N S I L I E R I
Nr.69.218/24august2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemna{ii: Albu Elena si Bondoc Viorel - Gheorghe - consilieri local ai
Municipiului Campina, membri ai Comisiei de specialitate buget, fman{e, programe
finantare europeana, administrarea domeniului public $i privat $i agricultura, In
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func$ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintam la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind acordarea
burselor de exceIen{a - "Bursele Municipiului Campina", pentru elevii din
unitatile de invafamant liceal din Municipiul Campina, pentru anul scolar 2018-
2019.

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.

Consiliul Local recunoaste valoarea si stimuleaza elevii din unitatile de
invatamant liceal din Municipiul Campina, mcurajandu-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 2017-2018 de catre
elevii unitatilor de invatamant campinene, propunem urmatoarea repartitie a celor 30
de burse de excelenta:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Unitatea de invatamant

Colegiul National ,,Nicolae Grigorescu"
Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati"
Colegiul Tehnic Forestier
Liceul Tehnologic Energetic
TOTAL BURSE

Numar de burse

14
1
7
8

30



Se propune acordarea burselor, m valoare de 250 lei, pe durata intregului an
scolar (9 luni, octombrie 2018 - iunie 2019). Pentru anul 2018 este necesara suma de
22.500 lei.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l05, alin.(2), lit."d" din Legea nr.l/2011 a educatiei nationale,

modificata si completata;
- prevederile art.67, alin.(l), lit"a" din Legea nr.273/2006 privind fman^ele

publice locale, modificata $i completata;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punct 1, art.45, alin.(l) si

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata.

Consilieri,
d-na AIbu Elena

dI. Bondoc VioreI Gheorghe ̂


