
ROMANIA
 
JUDETUL BOTOSANI
 

MUNICIPIUL BOTOSANI
 
CONSILIUL LOCAL
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 
privind aprobarea număruluide burse acordate În Învăţământul prenniversitar de stat din
 

municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2015 - 2016, din bugetul local al municipiului Botoşani
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

analizând propunerile domnului Viceprimar Andrei Cosmin Ionuţ cu privire la aprobarea 

numărului de burse acordate în lnvăţărnântul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, în anul 

şcolar 2015 - 2016, din bugetul local al municipiului Botoşani, 

văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului local, 

în baza dispoziţiilor art.4 din Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5576 / 07.10.20 II, cu modificările şi completări le 

ulterioare si ale HCL 133 / 2014 privind aprobarea modificării cuantumului burselor de merit acordate 

în lnvăţământul preuniversitar de stat cu 50% şi respectiv HCL nr. 258 / 2014 privind aprobarea 

modificării cuantumului burselor de studiu, de ajutor social şi de performanţă, prin majorarea cu 50%, 

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/200 1, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I (l) Se aprobă numărul burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din 

municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2015 - 2016, conform anexei la prezenta hotărâre. 

(2) Bursele se acordă pe întreaga perioadă a cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi 

sustinerii examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi în perioada 

pregătirii practice, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie şi în condiţiile legii. 

Art.2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi ordonatorii 

tertiari de credite din invăţărnântul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 

Consilier, Brumă Mihai Cristinel Secretar, Ioan Apostu 

Botoşani, 29 octombrie 2015 
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Ant'JIIIIIII RCL 12015 

TABEL ACORDAREBURSEANSCOLAR 2015- 2016 

Nr, Cer UnlfllltelII şcollIIrA 

BUrllII performanta -150 
1.1 

BurslII de merlt- 120 
1.1 

numar burse propuse 
a se aecrda In 1II0ul 
seolar 2015 ·2016 

Burse de sfudlu
1O!i Iei 

numar bune 
propuse a se aecrda 
in anul seolar 2015

2016 

Bursa sociala- 90 Iei 

numar burse propuse a se 
eecrde in anul scolar 2015 

·2016 

numar burse propuse 
a se aeordlll in IInul 
scolar 2015 -2016 

1 Şcoala Gimnazială "Sf. Nicolae" O 4 4 9 
2 IScoala Gimnazială nr.2 O 3 2 69 
3 IScoala GimnazialA "Grteoee Antina" 2 9 O 30 
4 Şcoala Gimnazială nr.7 O 10 5 16 
5 IScoala Gimnaziali "Elena Rareş" O 12 12 59 
6 Scoala Gimnazialii nr. 10 O 8 16 21 
7 Şcoala Gimnazialii nr. 11 O 12 2 23 
8 Şcoala Gimnazialii nr.12 O 7 1 21 
9 Şcoala Gimnazialii nr.13 O 7 5 24 
10 Şcoala Gimnaziali "Ştefan cel Maret! O 7 4 45 
11 Şcoala Gim.nazialA "Sfânta Maria" O O O 2 
12 Şcoala Gimnazialii nr.17 1 9 10 30 
13 Colegiul National "A.T.Laurian" 10 40 17 16 
14 Colegiul National l1Mihai Eminescu" 12 60 12 22 
15 Liceul Teoretic "Grfzore Antipa" O 6 9 12 

16 Liceul de Artă "Stefan Luchian" 10 20 10 25 
17 Liceul cu Prozram Soortiv 65 7 13 10 
18 Liceul Teoretic "Nicolae Ioraa" 2 27 15 35 
19 Liceul Tehnolceic "Dimitrie Neareanu O 3 15 30 
20 Liceul Tehaoloate "Elie Radu" O 2 5 15 
21 Coleetut Tehnic "Gheorghe Asachi" 7 8 16 20 
22 Liceul Tehnolozlc "Alexandru cel Bun O 3 5 8 
23 Cole2iul Economic "Octav Onicescu" 2 18 15 7 
24 Liceul Tehnologlc "Petru Rareş" O 6 10 25 

25 
Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

"Sf. Gheorghe" 1 2 
290 

valoare: 316440 Iei 

5 
208 

valcare : 196 !i60 lei 

5 
Total burse: 1189 112 579 

Estimare valoare an scolar 2015 ~ 

2016 total :1.286 .280 lei lei valollre: 151.200 Iei valoare: 625 320 lei 

Presedinte de sedinta Ccntrasemnează, 

Ccesuter • BrumA MihlIIlCrlstlnel Secretar, Ioan Apostu 



UAT Municipiul Botoşani
 

Nr. .LLJ 'J ~3 din 21 octombrie 2015
 

Raport de specialitate 

În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinului MECTS nr. 5576 din 7 octombrie 2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat , supunem spre aprobare Consiliului Local numărul burselor ce se vor 

acorda În anul şcolar 2015- 2016 din bugetul local al municipiului Botoşani. 

Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 

unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011. 

Categorii de burse 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 

stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi 

burse de ajutor social. 

1) Bursele de performanţă (În cuantum de 150 lei) se acordă elevilor care se încadrează în cel 

puţin unul din cazurile următoare: 

Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în prezent în cel cel puţin unul din 

cazurile următoare: 

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în 

continuare MECTS; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 

c) au obţinut locurile r, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 

MECTS. 

Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţărnântul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 

2 ) Bursele de merit, În cuantum de 120 lei, se acordă elevilor care se încadrează în prezent în 

cel puţin unul din cazurile următoare: 
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a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la 

purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în 

clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; 

b) au obţinut locurile 1, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de MECTS; 

c) au obţinut locurile 1, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnice-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 

MECTS. 

3) Burse de studiu, în cuantum de 105 lei 

(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru 

de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc 

simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota IOla purtare în semestrul anterior celui în 

care se acordă bursa. 

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile 

nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. 

4 ) Bursa de ajutor social ,în cuantum de 90 lei, 

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a 

susţinătorilor legali. 

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în 

funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de 

diabet, boli maligne, sindromuri de mal absorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau 

infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 

anchiiozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive 

medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de 

familie/medicul de la cabinetul şcolar; 

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să 

studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; 

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

- nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 

50% din salariul minim net pe economie; 
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- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi 

de 40.000 mp, în zonele montane. 

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul 

pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale şi pe perioada pregătirii practice. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a 

burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administratie 

ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării 

de către elevi a activităţilor şcolare. 

Pentru anul scolar 2014 - 2015 s- au aprobat prin HCL nr, 133/2014 si HCL nr, 258 

/2014 , o majorare cu 50 % a cuantumului burselor de performantă, merit, de studiu şi de 

ajutor social acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani. 

Astfel, cuantumul burselor va fi după cum urmează : 

a)Bursa de performanţă - 150 lei , 

b) Bursa de merit - 120 lei 

b )Bursa de studiu - 105 lei, 

c )Bursa de ajutor social-90 lei, 

Pentru asigurarea plăţii burselor pentru anul şcolar 2015 - 2016 este necesară 

alocarea din bugetul local a sumei de 1 .286 .280 lei . 

Numărul de burse propuse a se acorda în anul şcolar 2015 - 2016 este următorul: 

Burse de performanta 

Bursa de performanta 

Bursa de merit 

Bursa de studiu 

Bursa de ajutor social 

Total burse acordate 

Număr acordat În an scolar 

2014 -2015 

138 

260 

260 

507 

1165 

Număr propus a se acorda În 

anul şcolar 2015 -2016 

112 

290 

208 

579 

1189 

Director executiv, s#erviciu, 
AncritrescuGeanina ..'mir 
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