Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Consiliul Local

Proiect de Hotarare nr. .3/ /2020
privind aprobarea numarului de burse ~i a cuantumului unei burse pentru
elevii din 1nvatamantul preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2019/2020

Consiliul Local al orasului Negre~ti, judetul Vaslui,
avand in vedere:
- adresa nr. 792/13.03.2020 a Liceului Tehnologic "Nicolae Iorga" - Negre~ti;
- referatul de aprobare a initiatorului nr. 2703/19.03.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2704/19.03.2020;
in conformitate cu prevederile:
- art. 4 ~i 5, art.13, lit."a" ~i art.18 din Ordinul nr. 5576/2011, privind criteriile generale
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- articolul unic din H.G. nr. 666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului minim al
burselor de performanta, de merit, de studiu ~i de ajutor social pentru elevii din 1nvatamantul
preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul ~colar 2019-2020;
- art. 82, alin. (1), (2) ~i art.105, alin.(2), lit."d" din Legea nr. 1/2011 a educatiei
nationale cu modificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. "d", alin. (7), lit. "a", art. 139, alin. (3), lit."a" ~i
art. 196, alin.(1), lit."a" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Adopt<'i prezenta,
Hotarare:

Art.I. Se aproba un numar de 112 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar
(secundar superior) de stat din ora~ul Negre~ti, aferente anului ~colar 2019/2020, astfel:
a). burse de merit
- 112
Art.2. Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din 1nvatamantul
preuniversitar de stat din ora~ul Negre~ti, aferente anului ~colar 2019/2020, astfel:
a). burse de merit
- 85 lei/luna
Art.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de
venituri ~i cheltuieli al ora~ului Negre~ti aferent anului 2020, alocate in cap.65 - "Invatamant",
titlu 10 - ,,Alte cheltuieli'', cod 59 - ,,Burse", in limita fondurilor aprobate cu aceasta
destinatie.
Art.4. Cu ducere la 1ndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza biroul bugetcontabilitate ~i unitatile din invatamantul preuniversitar de stat din Ora$ul Negre~ti.
Negre~ti ,

17 martie 2020

Initiator,
Primarul ora~q'fui.,
Vasile VOICW

~

Rd.FF/PG

Avizat,
Secretar general
Felicia FAUR

Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti
Primar
N r .2703/19 .03 .2020

Referat de aprobare
la proiectul de hotarare, privind aprobarea numarului de burse ~i a cuantumului
unei burse pentru elevii din 'invatamantul preuniversitar de stat pentru
anul ~colar 2019/2020

In conformitate cu Legea Educatiei nr.1/2011, privind finantarea unitatilor
de 'invatamant preuniversitar de stat cuprinde finantarea de baza, finantarea
complementara ~i finantarea suplimentara.
Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale,
burse ~i alte cheltuieli asociate procesului de 'invatamant preuniversitar de stat.
Elevii din 'invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de
merit, burse de performanta, burse de studiu ~i burse de ajutor social.
Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de catre Ministerul
Educatiei ~i Cercetarii Stiintifice prin Ordinul nr. 5576/07 .10.2011.
Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale de care apartin unitatile de 'invatamant preuniversitar de stat, potrivit
prevederilor art. I 05 , alin.(2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.
Bursele se acorda 'in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie ~ i se
acorda 'in perioada cursurilor ~colare, inclusiv pe timpul sustinerii evaluarilor
nationale.
Avand 'in vedere adresele 'inaintate de unitatile de 'invatamant (secundar
superior) de pe raza Unitatii Administrativ - Teritoriale Negre~ti, am initiat
prezentul proiect de hotarare pe care 11 supun dezbaterii ~i aprobarii consiliului
local.
Va multumesc!
Negre~ti,

Rd .FF/PG

19 martie 2020

Romania
Judeµil Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primaria
Biroul buget-contabilitate
Nr. 2704/19.03.2020

Avizat,
Primar
Vasile VOICU

Ra port
la proiectul de hotarare, privind aprobarea numarului si cuantumului
burselor scolare aferente anului scalar 2019-2020 pentru elevii
din lnvatamantul preuniversitar de stat In ora~ul Negre~ti

Acordarea burselor reprezinta o forma de spnJm material, vizand atat protectia
sociala, cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura si disciplina,
conform prevederilor Art. 2 din Ordinul nr. 5576/2011.
Prin acest Ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, a aprobat, conform Art. 1, Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, a burselor de
studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale unitatilor
de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de
catre elevi a activitatilor scolare, conform prevederilor Art. 20, alin. (1) din Ordinul nr.
5576/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat beneficiaza
lunar de burse de performanta, de burse de merit, de burse de studiu side burse de ajutor
social, conform prevedrilor Art. 82, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ - teritoriale de care
apartin unitatile de invatamant preuniversitar, in limita fondurilor aprobate cu aceasta
destinatie, conform art. 105, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cuantumul burselor si numarul acestora se tabilesc anual prin hotarare a consiliului
local, conform art. 4, alin. (1) din Ordinul nr. 5576/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Negresti, urmare a
solicitarilor noastre ( mai putin Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" ) au transmis in luna
decembrie 2019 situatia numarului de burse, pe fiecare categorie in parte, tinind cont de
situatia existenta, cat si de criteriile stabilite de lege (Capitolul II - Criterii generale de
acordare a buselor din Ordinul nr. 5576/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
Astfel, avand in vedere prevederile legale in vigoare, precum si adresele celor doua
unitatilor de invatamant mentionate, prin care acestea au comunicat situatia privind
numarul de burse pe fiecare categorie in parte, s-a aprobat prin HCL nr. 119/2019 un
numar de 107 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul Scolii
Gimnaziale nr. 1 sat Parpanita si a Scolii Gimnaziale "Mihai David" Negresti.

Cu adresa nr. 792/13.03.2020, Liceul Tehnologic ,,Nicolae lorga" Negresti ne
comunica spre aprobare, tabelul cu bursele de merit in functie de mediile elevilor conform
hotararii nr. 7/10.01.2020 emisa de catre Consiliul de Administratie al liceului.
Propunerea pentru acordare cuprinde un numar de 112 elevi cu medii cuprinse intre
nota 9 si 10, cu propunere de acordare de burse de merit. Suma necesara estimativ pentru
anul scalar 2019 -2020 este de 78.000 lei. La aceasta data creditul bugetar alocat Liceului
Tehnologic Nicolae Iorga Negresti pentru articolul burse scolare este de 41.266 lei, suma
care acopera partial necesarul de plati.
In aceeasi situatie se afla si Scoala Gimnaziala nr. 1 sat Parpanita si Scoala
Gimnaziala "Mihai David" Negresti.
Ca urmare pentru LiceulTehnologic ,,Nicolae Iorga" Negresti propunerea de acordare
este urmatoarea:
1.
Numarul total al burselor alocate: 112 burse scolare, structurate in functie de
tipul bursei, astfel:
);::Burse de merit - 112
2.
~

Cuantumul burselor, structurate in functie de tipul bursei, astfel:
Burse de merit - 85 lei/elev/luna

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de
venituri si cheltuieli al Orasului Negresti aferent anului 2020, alocate din capitolul 65 "Invatamant", titlul 10 - "alte cheltuieli'', cod 59 -"Burse", in limita fondurilor aprobate
cu aceasta destinatie.
Avand 'in vedere cele prezentate, va rog sa dispuneti!
Negre~ti,

19 martie 2020

Intocmit,
Set birou buget contabilitate
Ee. Gugeanu Lenuta
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INSPECTORATUL
~COIARJUDE'J'EANVASUll

Liceul Tehnologic ,, Nicolae Iorga" Negre$fi
Str. 1 Decembrie, nr. 3
Tel/Fax: 02351457582
Email: lin_negresti04@yahoo.com
Web: www.grupulscolarindustrialnegresti.ro
Nr. 792/13. 03.2020

CATRE
CONSILIUL LOCAL ·

Prin prezenta va rugam sa aprobati adaugarea 1n bugetul anului 2020 a
sllplei de necesara pentru plata burselor- art. 59 Burse - dupa cum urmeaza:
I· Septenibrie

33500
44500

- decembrie 2019

I-

I Ianu~rie - iunie 2020
J

31000

I

109000

Septeinbrie - decembrie 2020
! Total

Mentionam ca am efectuat calculul pentru 112 elevi cu suma de 85 lei
pentru o luna de cursuri.
Director,

Administrator financiar,
ec. Apetrachioaie Elena

.....

