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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria
aferente anului şcolar 2017– 2018

Prin expunerea de motive nr.31211 /2017 Primarul municipiului Alexandria, propune
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente
semestrelor anului şcolar 2017 – 2018.
1. Necesitatea şi oportunitatea
Având în vedere prevederile art. 82, alin. (1) si (2) şi art. 105, alin. (2), lit. "d" din
Legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora:
- "Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia
de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social."
- "Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat şi numărul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti."
- "Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe
valoare adaugată, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: ” .... cheltuieli cu bursele
elevilor.”
Cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat fac parte din
finanţarea complementară care se asigură din bugetele locale ale unitaţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţămant preuniversitar de stat.
Potrivit noii legi a învăţământului – Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cuantumul
şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.
2. Legalitatea
Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor
următoarelor acte normative:
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
- prevederile art. 82, alin. (1) si (2) si art. 105, alin. (2), lit. (d) din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale;
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- prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr. 86 din 29.03.2017 privind aprobarea Bugetului General al
Municipiului Alexandria.
3. Analiza economică şi tehnică
Cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat fac parte din
finanţarea complementară care se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administraţie, aprobă
criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de
studiu şi a celor de ajutor social, cu incadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru
fiecare unitate de învăţământ pruniversitar de stat.
Aprobarea numarului de burse pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat
din municipiul Alexandria se face de catre consiliul local, la propunerea acestora.
Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de O.M.E.C.T.S. nr. 5576/
2011, iar criteriile specifice de acordare a acestor burse rămân la latitudinea Consiliilor de
Administraţie ale fiecărei unităţi de învăţământ.
Cuantumul pentru fiecare categorie de bursă care se poate acorda elevilor din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrelor anului
şcolar 2017 – 2018, este de:
a)
b)
c)
d)

100 lei pentru bursa de performanţă,
70 lei pentru bursa de merit,
50 lei pentru bursa de studiu,
40 lei pentru bursa de ajutor social.

Acordarea acestor burse reprezintă o formă de stimulare a elevilor (burse de
performanţă şi de merit) şi o formă de sprijin material (burse de studiu si burse sociale).
Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, oportune şi necesare, s-a întocmit
proiectul de hotărâre privind aprobarea numarului de burse şi al cuantumului unei burse pentru
eleviii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente
anului şcolar 2017 – 2018, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi
aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria.
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