
 

   

Nr.15/09.03.2020 
P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E  

privind  aprobarea  numărului de burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru 
elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  

pentru anul 2020 
 
 

 
                Văzând : 
-Referatul de aprobare nr. 10.174/ 09.03.2020 al  domnului primar privind 
susținerea  Proiectului de hotărâre  privind  aprobarea  numărului de burse 
şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul 2020; 
-Raportul  de specialitate al compartimentului   de resort  din cadrul 
aparatului de specialitate al   primarului nominalizat  în  vederea  analizării și 
întocmirii rapoartului la Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  numărului 
de burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2020; 
- Avizele Comisiilor de specialitate nr……….. ale Consiliului Local al Comunei 

Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Având în vedere adresele nr. 107/29.01.2020  şi  nr. 84/17.02.2020, inaintate de   

Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti şi Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazăr Bărcăneşti  

prin care propune consiliului local spre aprobare numarul  dosarelor de burse scolare si 

cuantumul acestora  pentru semestrul II al anului şcolar 2019-2020; 

 

 In conformitate cu prevederile : 

- art.9 alin.(7),  art.12 alin.(2),(3),(4),  art.82 alin.(1) și (2) , art. 105 alin. (2) lit.d) din 

Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- art.1-5, art.7, art. 8 alin.(1) lit.a), alin.(2), alin.(5), art. 13 lit.a) şi c), art. 17-20 ale 

Anexei la  OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învăţământul  preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- art. 129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.a)   din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



 In temeiul   art. 139 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare. 

 

 

 Art.1.  Se aproba   un  număr de  150  burse şcolare care se vor acorda în anul 

2020  elevilor cuprinşi  în învăţământul preuniversitar  de stat din  instituţiile de 

învăţământ de pe teritoriul comunei Bărcăneşti , județul Prahova , conform anexei nr.1 

care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

 

 Art.2. Bursele prevazute la art.1 se vor acorda în limita fondurilor repartizate și 

în raport cu integralitatea efe ctuării de către elevi a activităților școlare. 

 

 Art.3. Răspunderea pentru  corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor 

băneşti aferente  burselor şcolare revine Consiliilor de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ. 

 

 Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de directorii 

unităților de învățământ  de pe raza comunei Bărcănești, județul Prahova  ,  iar 

hotararea va fi comunicata  persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul general 

al  unitatii administrativ-teritoriale. 

 

                                        

 

 

 

                                                INIŢIATOR: 

PRIMAR, 

                                                        Valeriu Lupu  

.................................................. 

 
 

 

                                                            

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  numărului de burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 

 
 

          Văzând : 

- adresa nr. 107/29.01.2020, Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti prin care transmite 

situaţia elevilor beneficiari de burse sociale în semestrul ÎI anul şcolar 2019-2020, în 

total de 40 din care 2 burse sociale conform art.13 lit.a)în cuantum de 100 lei  şi 9 burse 

sociale conform art.13 lit.c).în cuantum de 100 lei, 29 burse de merit conform art.8 lit.” 

a “în cuantum de 100 lei; 

-adresa nr. 84/17.02.2020, Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazăr  Bărcăneşti prin care 

transmite situaţia elevilor beneficiari de burse sociale în semestrul ÎI anul şcolar 2019-

2020, în total de  110 din care 6 burse sociale conform art.13 lit.a) în cuantum de 120 lei   

şi 20 burse sociale conform art.13 lit.c) în cuantum de 100 lei.,84 burse de merit 

conform art.8 lit.” a “în cuantum de 100 lei; 

 

    Având în vedere: 

-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Art.9(7)Învăţământul  poate fi susţinut prin burse, credite de studii, taxe, donaţii, 

sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale” 

Art.12 

(2)”Statul  acordă burse  sociale de studii  elevilor şi studenţilor proveniţi din familii 

defavorizate, precum  şi celor instituţionalizaţi , în condiţiile legii”  

(3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente elevilor și 

studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și cu rezultate remarcabile 

în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive.  

(4) Elevii și studenții care beneficiază de burse sociale de studii pot primi și burse 

pentru performanțe școlare și universitare.  

-Ordin M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea  Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

ROMÂNIA 
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Nr.   10.185 /     09.03.2020  

 



 Art. 7. Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la 

învățătură.  

Art. 8. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din 

cazurile următoare:  

a)au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și 

nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar 

, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal 

sau profesional 

b) au obținut locurile I, ÎI sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor 

școlare naționale organizate de MECTS;  

c) au obținut locurile I, ÎI sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel 

național, organizate de MECTS; 

 (2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu 

semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, 

gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați 
în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.  

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe 

perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate 

la alin. (1) lit. b) sau lit. c). “ 

Totodată protrivit prevederilor art. 82  din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 “ (1), Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 

beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de 

burse de ajutor social. 

 (1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de 

studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.  

(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de 

merit sau cu bursa de studiu.  

 (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului 

local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti” 

În  această situaţie propunem  acordarea unui număr de  150  burse scolare pentru cele 

două structuri de învăţământ, pentru anul 2020,astfel: 

Nr 

crt 

Formă de învăţământ Burse sociale conf. 

art 13 lit”a” 

Burse sociale 

conf. art 13 lit”c” 

Burse merit conf. 

art 8 lit”a” 

1.  Scoala Gimnaziala “Gheorghe 

Lazăr “Bărcăneşti 

6 20 84 

2 Liceul Tehnologic Agricol 

Bărcăneşti 

2 9 29 

 TOATAL 8 29 113 



Cuantumul  pentru aceste categorii de burse este de 100 lei . 

             Menţionam că numărul burselor pentru fiecare categorie este stabilit în funcţie  

de solicitările unităţilor de învăţământ din comună Bărcăneşti, jud. Prahova,iar pentru  

anul 2020 a fost prevăzută un bugetul local la cap.65.02 “ÎNVĂŢĂMÂNT” articol 

bugetar 59.01”Burse” suma de 175,00 mii lei. 

            Bursele sociale se acorda atât pe perioada desfăşurării cursurilor cât şi pe 

perioada vacanţei, în funcţie de specific. 

   Faţă de cele mai sus arătate în temeiul prevederilor art 129 alin. 2 lit.”d” şi alin. 

7 lit”a” din O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -  ,,Proiectul de  hotărâre  privind 

aprobarea  numărului de burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 poate fi adoptat. 

 

 

 

 
           SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, 

Steluţa-Monica Gheorghe  
 

 

 

 

 



 

R  E  F  E  R  A  T  D  E  A  P  R  O  B  A  R  E 

pentru sustinerea ,, Proiectului de hotarare  privind aprobarea  numărului de 

burse şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul 2020 

 

     Subsemnatul LUPU VALERIU, Primarul Comunei Barcanesti va  supun  

atentiei prevederile OUG nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare,  a 

Legii educatiei naţionale nr.1/2011  art.9 alin.7, art.12, alin.2,3,4 si  potrivit   

adreselor   nr. 107/29.01.2020 a Liceului Tehnologic Agricol Bărcăneşti prin care 

transmite situaţia elevilor beneficiari de burse sociale în semestrul ÎI anul şcolar 

2019-2020, si nr. 84/17.02.2020 a Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazăr  Bărcăneşti 

prin care transmite situaţia elevilor beneficiari de burse sociale în semestrul ÎI anul 

şcolar 2019-2020,  pentru sustinerea proiectului de hotarare mai sus enuntat, 

prezint urmatoarele, astfel: 

 

Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011  cu modificările şi completările ulterioare 

prevede; 

- la  art.9 (7)Învăţământul  poate fi susţinut prin burse, credite de studii, taxe, 

donaţii, sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale” 

- la art.12 (2)”Statul  acordă burse  sociale de studii  elevilor şi studenţilor 

proveniţi din familii defavorizate, precum  şi celor instituţionalizaţi , în condiţiile 

legii”  

(3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente elevilor 

și studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și cu rezultate 

remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și 

sportive.  

(4) Elevii și studenții care beneficiază de burse sociale de studii pot primi și burse 

pentru performanțe școlare și universitare.  

-Ordin M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea  Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările 

şi completările ulterioare prevede; 
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                    Nr   10.174  / 09.03.2020 

 

 



 -la art. 7. Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu 

frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute 

la învățătură.  

-la art. 8. (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin 

unul din cazurile următoare:  

a)au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și 

nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului 

școlar , pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, 

gimnazial, liceal sau profesional 

b) au obținut locurile I, ÎI sau III la etapele județene ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;  

c) au obținut locurile I, ÎI sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel 

național, organizate de MECTS; 

 (2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă 

începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale 

învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu 

semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, 

gimnazial, liceal sau profesional.  

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se 

acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut 

rezultatele menționate la alin. (1) lit. b) sau lit. c). “ 

Totodată protrivit prevederilor art. 82  din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 “ (1), Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 

beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi 

de burse de ajutor social. 

 (1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de 

studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.  

(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de 

merit sau cu bursa de studiu.  

 (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului 

local. 

Necesitatea si oportunitatea aprobarii prezentului proiect de hotarare consta di 

faptul  ca avem obligativitatea expresa de a asigura fondurile necesare platii 

acestor burse. In urma analizei situatia se prezinta dupa cum urmeaza; 



-Prin  adresa nr. 107/29.01.2020, Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti prin care 

transmite situaţia elevilor beneficiari de burse sociale în semestrul ÎI anul şcolar 

2019-2020, în total de 40 din care 2 burse sociale conform art.13 lit.a)în cuantum 

de 100 lei  şi 9 burse sociale conform art.13 lit.c).în cuantum de 100 lei, 29 burse 

de merit conform art.8 lit.” a “în cuantum de 100 lei; 

-Prin adresa nr. 84/17.02.2020, Scoala Gimnaziala Gheorghe Lazăr  Bărcăneşti 

prin care transmite situaţia elevilor beneficiari de burse sociale în semestrul ÎI anul 

şcolar 2019-2020, în total de  110 din care 6 burse sociale conform art.13 lit.a) în 

cuantum de 120 lei   şi 20 burse sociale conform art.13 lit.c) în cuantum de 100 

lei.,84 burse de merit conform art.8 lit.” a “în cuantum de 100 lei;             

Menţionam că numărul burselor pentru fiecare categorie este stabilit în funcţie  de 

solicitările unităţilor de învăţământ din comună Bărcăneşti, jud. Prahova,iar pentru  

anul 2020 a fost prevăzută un bugetul local la cap.65.02 “ÎNVĂŢĂMÂNT” articol 

bugetar 59.01”Burse” suma de 175,00 mii lei.                                                   

Bursele sociale se acorda atât pe perioada desfăşurării cursurilor cât şi pe perioada 

vacanţei, în funcţie de specific. 

 Fata  de cele mai sus aatate propun urmatoarele; 

1. Aprobarea  ,, Proiectului de hotarare  privind aprobarea  numărului de burse 

şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul 2020’’ 

2. Aprobarea  unui numar de  40 de burse Liceului Tehnologic Agricol 

Barcanesti,  din care;   2 burse sociale conf. art 13 lit a in cuantum de 100  

lei; 9 burse sociale conf. art 13, lit c in cuantum de  100 lei si  29 de burse  de 

merit conf. art  8, lit a in cuantum  100 lei; 

3. Aprobarea unui numar de 110 burse Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe 

Lazar’’Barcanesti, din care 6 burse sociale  conf. art. 13, lit a in cuantum de 

100 lei; 20 burse sociale conf. art 13, lit c, in cuantum de 100 lei  si 84 burse 

de merit conf. art 8, lit a, in cuantum de 100 lei 

4. Ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii  cad in sarcina ordonatorilor  

principal si secundar  de credite si a compartimentelor de resort din 

subordinea acestora. 

In speranta unei analize obiective bazata pe buna colaborare, va multumesc 

anticipat. 

PRIMAR, 

VALERIU  LUPU 
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