
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea de burse $colare pentru elevii din unitafile de inva(amant

din Municipiul Campina, pentru anuI 2021

Avand in vedere referatul de aprobare nr.2.646/21 ianuarie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
acordarea de burse $colare pentru elevii din unitaJile de inva|amant din Municipiul
Campina, pentru anul 2021;

Tinand seama de:
- raportul nr.2.648/21 ianuarie 2021, promovat de Direc{ia economica din

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

Campina, respectiv Comisia buget, fmanJe, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

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

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.2.650/21 ianuarie2021;

In conformitate cu prevederile:
- art.9, alin.(7), art.l2, art.82 si art.l05, alin.(2), lit."d" din Legea nr.l/2011 a

educaJiei na^ionale, modificata si completata;
- art. unic din H.G. nr.l.064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al

burselor de performanJa, de merit, de studiu $i de ajutor social pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat, cu frecven|a, care se acorda in anul $colar
2020-2021;

- 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 invaJamantul preuniversitar de stat, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."a" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare:

Art.l. - Aproba acordarea de burse $colare pentru elevii din unita^ile de
invaJamant din Municipiul Campina, conform fondurilor bugetare alocate in anul
bugetar2021.



Art.2. - Cuantumurile burselor scolare sunt urmatoarele:
- burse de performar4a: 220 lei, lunar,
- burse de merit: 140 lei, lunar,
- burse de studiu: 120 lei, lunar,
- burse de ajutor social: 100 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 scolare;
- bursele de ajutor social: ianuarie - decembrie 2021.

Art.4. - Bursele scolare se acorda conform prevederilor Anexei la OMECTS
nr.5.576 din 1 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. - Numarul burselor scolare se stabileste de Consiliul local pe baza
propunerilor unitatilor de invatamant, inainte de aprobarea bugetului local pentru
anul2021.

Art.6. - UnitaJile de invatamant prevad, in bugetele proprii, sumele necesare
pla^ii burselor $colare pentru anul 2021.

Art.7. - Unita^ile de invatamant vor transmite semestrial (iulie $i
decembrie), Consiliului Local, lista nominala a elevilor beneficiari de burse de
performam;a, merit si studiu.

Art.8. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu|iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Unita|ilor de inva{amant din Municipiul Campina.

Presedinte de sedin^a, Contrasemneaza,
Consilier, SecretarGeneral,

Davidescu Florin - Liviu Moldovdanu Elena
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