ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU
GHEORGHE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului
şcolar 2020-2021
Consiliul local Sfântu Gheorghe, judet Ialomița intrunit în ședința
extraordinară din data de 15 decembrie 2020
Având în vedere:
-Adresa nr.18141 din 03.11.2020 a Instituției Prefectului judet Ialomița privind aprobarea
unui act administrative privind numărul si cuantumul burselor școlare pentru anul
2020-2021 ,
-Adresa nr.1659 din 24.11.2020 a Școlii Gimnaziale Malu prin care propune acordarea
burselor scolare
Examinând:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Sfântu Gheorghe înregistrat la nr.
5590/04.12.2020
-Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat la nr.5591/04.12.2020
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei înregistrat la nr. 5592/04.12.2020
-Raportul de avizare al comisiei pentru activitati social culturale, culte , invatamant , sanatate,
familie , munca si protectie sociala nr. 8/ 15.12.2020
-Raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico-financiare , juridica si de
disciplina nr. 17/ 15.12.2020
În conformitate cu :
-Prevederile Ordinului nr.5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările
ulterioare,
-Prevederile art. 9 alin.(7) ,art.82 alin.(1), (2) și (3), art.105 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare,
-Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Prevederile H.G. NR.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanta, de merit , de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat , cu frecventa , care se acorda in anul scolar 2020-2021
Ținând cont de:
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Sfântu Gheorghe nr.1 din 30 ianuarie 2020, privind
aprobarea bugetului local al comunei Sfântu Gheorghe pe anul 2020;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) coroborat cu
art.139 alin.(1) și alin.(3) șiart.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,modificat și completat ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚ IALOMIȚA ,
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HOTARASTE:
Art.1. - Se aprobă numărul și cuantumul burselor şcolare aferente anului şcolar
2020-2021, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul localității prin
compartimentul de specialitate .
Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei
Sfântu Gheorghe Instituției Prefectului județul Ialomița , Școlii Gimnaziale Malu ,
compartimentului Buget – finanțe și se va afișa la avizierul instituției și pe site-ul www.sf
HYPERLINK "http://www.sfîntugheorghe.ro/"întugheorghe.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei
Nita Tamara Ionela

Cristea Constantin

Nr.71
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 15.12.2020
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
PRIMARUL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
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Nr.5590 din 04.12.2020

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului
şcolar 2020-2021

Potrivit art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) din Codul
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Consiliul local
are competenţa de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice inclusiv
educaţia, iar potrivit art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, finanţarea
complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate
procesului de învăţământ preuniversitar de stat. Finanţarea complementară se asigură din
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ
preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele
categorii de cheltuieli:
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor,
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii, etc.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.5576/2011, privindaprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările şi completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială,
cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, în limita fondurilor aprobate cu această
destinaţie.
Cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului
local.
Şcoala Gimnazială Malu, a depus la tabelul nominal cu bursele propuse în anul școlar
2020-2021, iar compartimentul de resort a analizat aceste documente şi a avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
În ceea ce priveşte cuantumul acestor burse, se propun următoarele sume:
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⦁ pentru bursa socială = 400 lei/an
⦁ pentru burse de merit = 200 lei/an
⦁ pentru bursa de studiu = 200 lei/ an
Având în vedere cele expuse mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în
temeiul prerogativelor conferite de prevederile art.136 alin.1 din Codul Administrativ, conform
căruia proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni.
Primar,
Teculescu Petru Mădălin
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
Nr.........../.............................

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului
burselor şcolare aferente anului şcolar 2020-2021
Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice este reglementată de art.105 din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, care conţine următoarele prevederi: “Finanţarea

complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pevaloarea
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor;
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.5576/2011, privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu
modificările şi completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât
protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi
disciplină.
Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ preuniversitar, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
Cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.
Pentru plata burselor şcolare aferente anului şcolar2020-2021, Şcoala Gimnazială Malu
a propus acordarea unui număr de 10 burse de merit , 10 burse de studiu și 20 burse de
ajutor social, conform adresei înregistrate la Primăria comunei Sfântu Gheorghe sub nr. 5402
din 24.11.2020.
Analizând aceste documente justificative, considerăm că proiectul de hotărâre iniţiat
îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate, iar sumele necesare pentru
plata acestor cheltuieli se pot deconta din bugetul destinat pentru capitolul bugetar
învăţământ secţiunea burse.
Contabil,
Gheorghe Marina Daniela
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ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE

Anexă la HCL nr. …./…………

-Consiliul local -

Stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare

Nr.
crt
1
2
3

Denumirea bursei școlare
Bursă de merit
Bursă de studiu
Bursă socială

Numărul burselor
acordate
10
10
20

Inițiator,
Primar – Teculescu Petru Mădălin
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Cuantumul burselor
acodate
400 lei/an
200 lei/an
200 lei/an

