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    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 140/164/02.11.2017 

 
P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor 

şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  

din Municipiul Brad în  semestrul I  al anului şcolar 2017-2018 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 139/165/02.11.2017 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului 

burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în  

semestrul I  al anului şcolar 2017-2018; 

 În conformitate cu prevederile  art. 82 ş i art.105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţ iei 

naţ ionale, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, ale Ordinului nr. 5576/2011 al ministrului 

educaţ iei, cercetă rii, tineretului ş i sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învă ţ ă mântul preuniversitar de stat, cu modifică rile ş i completă rile 

ulterioare, precum ş i ale Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modifică rile ş i 

completă rile ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin. 6 lit. ,,a” pct. 1 şi 45 alin. 2 lit. „a” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. -   Se aprobă un număr de 273 burse şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2017-2018, după cum 

urmează: 

a.) – burse de merit  = 166 

b.) – burse sociale    = 107 

Art. 2. – (1) - Se aprobă cuantumul lunar al unei burse şcolare pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din Municipiul Brad, pentru semestrul I  al anului şcolar 

2017 – 2018, după cum urmează: 

a.) – bursă de performanţă  =  80 lei/lună; 

b.) – bursă de merit             =  70 lei/lună; 

c.) – bursă de studiu            =  60 lei/lună; 

d.) – bursă de ajutor social  =  60 lei/lună. 

                            (2) – Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a 

burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc în cadrul consiliilor de administraţie ale 

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

elevi a activităţilor şcolare. 

          Art. 3. – (1)  – Finanţarea sumelor necesare achitării burselor şcolare prevăzute la art. 1  vor fi 

asigurate din bugetul local al Municipiului Brad, Cap. 65.02 – Învăţământ,  titlul 59 – Alte cheltuieli, 

alin. 59 „Burse”. 

                          (2) – Decontarea burselor şcolare prevăzute la alin. 1 se va face pe baza dosarelor 

depuse în cadrul fiecărei unităţi şcolare, pe tipuri de burse, în baza documentelor justificative solicitate 

conform Ordinului nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare.                   

      Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 

Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.  

 



 

 

 

 

 

 

    Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

   Art. 6.   -   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul -  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

- Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad; 

- Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad; 

- Şcolii  Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad; 

- Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara. 

 

 

 

 

                                                                 Iniţiator: 

        P R I M A R 

                               Florin Cazacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA   

  MUNICIPIUL BRAD 

         P R I M A R 
Nr. 139/165/02.11.2017 

 

 

 
                        E X P U N E R E    D E   M O T I V E 

  privind   burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se 

vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar  de stat din Municipiul Brad în  semestrul I  al 

anului şcolar 2017-2018 

 

 

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 anual prin hotărâre a consiliului local. 

Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de administraţie ale 

Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad şi ale 

Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi au fost comunicate prin adresele nr. 

2980/30.10.2017; nr.3977/30.10.2017  şi nr. 3980/30.10.2017. 

 Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse în parte se aprobă 

semestrial prin hotărâre de consiliu,  am propus aprobarea unui număr de 273 burse şcolare (166 burse de 

merit şi 107 burse sociale) ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din 

Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 

 Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul 2014 şi se 

prezintă după cum urmează: 

- bursă de performanţă  - 80 lei/lună; 

- bursă de merit             - 70 lei/lună; 

- bursă de studiu            - 60 lei/lună; 

- bursă de ajutor social  - 60 lei/lună. 

Precizez că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma prevăzută în 

bugetul local al Municipiului Brad  pentru anul 2017  la capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ”, titlul 59-

Alte cheltuieli, alin. „Burse”. 

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată.  

În susţinerea propunerii mele invoc prevederile  art. 82 şi art.105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5576/2011 al ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi  

prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d”, alin. 6 lit. ,,a” pct. 1 şi 45 alin. 2 lit. „a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

   

                    P R I M A R 

                                            Florin Cazacu 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


