
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea de burse $colare pentru elevii din unitafile de

din municipiul Campina, pentru anul 2016

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.639/18 februarie 2016 a d-lor consilieri Dula

Marian si Nistor Marian - Tudor, prin care propun acordarea de burse $colare
pentru elevii din unita{ile de invatamant din municipiul Campina, pentru anul 2016;

- raportul de specialitate promovat de Direc{ia economica;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

municipiului Campina, respectiv:
- Comisia buget, finan{e, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public $i privat si agricultura;
- Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte $i tineret, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile Ordinului Ministrului Educa{iei, Cercetarii, Tineretului

$i Sportului nr.5.576/l oct.2011, modificat prin Ordinul Ministrului Educa{iei,
Cercetarii, Tineretului $i Sportului nr.3.470/7 mar.2012;

Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" $i alin.(6), lit."a", punct 1
$i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia
publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare:

Art.l. - Aproba acordarea de burse $colare pentru elevii din unita{ile de
invatamant din municipiul Campina, conform fondurilor bugetare alocate in anul
bugetar 2016, in suma de 546.000 lei.

Art.2. - Cuantumurile burselor scolare sunt urmatoarele:
(1) burse de performan|a: 200 lei, lunar,
(2) burse de merit: 100 lei, lunar,
(3) burse de studiu: 80 lei, lunar,
(4) burse de ajutor social: 50 lei, lunar.

Art.3. - Perioadele in care se acorda burse $colare sunt urmatoarele:
(l)bursele de performam:a, bursele de merit $i bursele de studiu in

perioada cursurilor $colare;
(2) bursele de ajutor social: ianuarie - decembrie 2016.

Art.4. - Bursele $colare se acorda conform prevederilor OMECTS nr. 5.576
din 1 octombrie 2011 si ale OMECTS nr.3.470 din 7 martie 2012.

Art.5. - Sumele alocate unita^ilor de invatamant sunt prevazute in ANEXA,
care face parte integranta din prezenta hotarare.



Art.6. - Unitaple de invaJamant vor transmite semestrial (iulie si
decembrie), la Consiliul Local, lista nominala a elevilor beneficiari de burse.

Art.7. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Unita{ilor de invatamant din municipiul Campina men{ionate

in Anexa la H.C.L.;
- Mass - mediei locale.
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ANEXA
la H.C.L. nr.26/25

Pre$edinte
Consili

dl. Bondoc Viore

REPARTITIA SUMELOR BANE$TI
PENTRU ACORDAREA BURSELOR SCOLARE

IN ANUL 2016

- Colegiul Na{ional ,,Nicolae Grigorescu", Campina- 108.000 lei;
- Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati", Campina - 53.000 lei;
- Colegiul Tehnic Forestier, Campina - 68.000 lei;
- Liceul Tehnologic Energetic, Campina - 90.000 lei;
- Liceul Tehnologic Mecanic, Campina - 45.000 lei;
- $coala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Campina - 40.000 lei;
- $coala Gimnaziala Centrala, Campina - 27.000 lei;
- $coala Gimnaziala ,,B-R Ha$deu", Campina- 55.000 lei;
- $coala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza", Campina - 60.000 lei

TOTAL: 546.000 lei



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.639/18 februarie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemna{ii: Dula Marian - membru al Comisiei de specialitate sanatate,
cultura, invatamant, culte si tineret, sport $i turism si Nistor Marian - Tiidor -
membru al Comisiei de specialitate buget, fmante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura, consilieri locali, in
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art. 44 alin. (2) si 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
de burse $colare pentru elevii din unitafile de inva{amant din municipiul
Campina, pentru anuI 2016.

Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a adoptarii
bugetului local al municipiului Campina pentru anul 2016 $i alocarii sumei de
546.000 lei pentru burse $colare.

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
administrativ - 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.

Reparti{ia sumelor banesti s-a facut pe baza solicitarilor directorilor unita$ilor
de invatamant din municipiul Campina.

Unita{ile de inva^amant au stabilit criteriile specifice si vor nominaliza
beneficiarii burselor.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Ordinului Ministrului Educa{iei, Cercetarii, Tineretului si

Sportului nr.5.576/l oct.2011 si a Ordinului Ministrului Educa{iei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului nr.3.470/7 mar.2012;

- 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.

CONSILIERI,
Dula Marian
Nistor Marian - Tudor


