ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate în învăţământul
preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2017 - 2018 • din bugetul local
al municipiului Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞ.'.':I,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin 1\1 l! l:Clrel Flutur cu pnvire la aprobarea
cuantumului şi a numărului de burse acordate în invăţământul preuniversitar de stat din municipiul
Botoşani, în anul şcolar 2017 - 20 18, din bugetul local al municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Directiei Economice ,i raportul de avizare al comisiei de
specialitate a Consiliului local,
în baza dispoziţiilor artA din Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din invăţământul
preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5576 1 07.: 0.20 II, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi cornpletările
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:

Art.I
Se aprobă cuantumul burselor acordate în invăţământul preuniversitar de stat
municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2017- 20 18. după cum urmează:

din

bursa de performanţă - 150 lei
bursa de merit -120 lei
bursa de studiu - 105 lei
bursa socială - 90 lei
Art.2 (1) Se aprobă numărul burselor acordate În invăţământul preuniversitar de stat
municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2017- 2018, conform ancxei la prezenta hotărâre.

din

(2) Bursele se acordă pe întreaga perioadă a cursurilor şcolare. inclusiv pe timpul
examenului de bacalaureat, a examenului de ccrtificare a calificării profesionale şi
în perioada pregătirii practice, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie şi în condiţiile legii, cu
excepţia burselor sociale care se acordă şi pe perioada vacantclor.
pregătirii şi susţinerii

Art.J Primarul Municipiului Botoşani. prin serviciile aparatului de specialitate şi ordonatorii
terţi ari de credite din invăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, vor
duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

Botoşani,

Nr.

Călin

George Bosovici

noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

Primaria Municipiului

Botoşani

Nr. 26558 din 14 noiembrie 2017
Referllt
Ordinul MECTS nr. 5576 din 7 octombrie 2011

În conformitate cu prevederile art, 3 din

de acordare a burselor elevilor din lnvăţărnântul

privind aprobarea Criteriilor generale

preuniversitar de stat, cu modificările si completări le ulterioare.
Consiliului Local, cuantumul si

numărul

2018, din bugetul local al municipiului
Bursele se

acordă

unităţile

apartin

de

burselor

ce se vor acorda În anul

şcolar

2017

Botoşani.

din bugetele locale ale

învăţământ

propunem spre aprobare

unităţilor

administrativ-teritoriale de care

preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din

Legea educatiei nationale nr . 112011, În limita fondurilor aprobate cu

această destinaţie.

Cuantumul unei burse acordate din sumele de lalcatc din unele venituri ale bugetului de
stat

şi numărul

hotărâre

acestora se stabilesc anual prin

judeţean/consiliilor locale

ale sectoare lor municipiului

a consiliului local, respectiva consiliului

Bucureşti.

Categorii de burse
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu
stat. numite În continuare burse. sunt: burse de

frecventă

din

învăţământul

performanţă. bnrse

prcuniversitar de

de merit. burse de studiu

şi

burse de ajutor social.
1) Bursele de

performanţă

se

acordă

elevilor care se

încadrează

În cel putin unul din cazurile

următoare:

obţinut

a) au
şcolare

locurile 1, II sau III la etapele

nationale organizate de Ministerul

naţionale

ale olimpiadelor

Educaţiei. Cercetării.

Tineretului

şi

şi

concursurilor

Sportului. denumit

în continuare MECTS:
b) s-au calificat În loturile de
c) au

obţinut

pregătire

organizate de MECTS pentru

competiţii le internaţionale:

locurile 1. Il sau 111 la etapele nationale ale compcutiilor.concursurilor cultural

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter

tehnico-ştiinţiflc.

de nivel

naţional,

organizate de

MECTS.
2 )Burscle de merit se

acordă

elevilor care se

Încadrează

În prezent În cel

puţin

unul din cazurile

următoare:

a) au rezultate deosebite la
la purtare în anul

şcolar

În clasele de început ale

învăţătură:

'"1 obtinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10

anterior. respectiv în primul semestru al anului
Învăţământului

pentru elevii aflati

gimnazial, liceal sau profesional:

b) au obtinut locurile 1, II sau 111 la etapele
şcolare naţionale

şcolar.

judeţene

ale olimpiadelor

şi

concursurilor

organizate de MEClS:
2

c] au obţinut locurile 1, II sau III la etapele judetene ale competiţiilor/concursurilor cultural
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-şriinţific,dc nivel naţional, organizate de
MECTS,
3 ) Burse de studiu
(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pc membru
de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care indeplinesc
condiţiile:

simultan

celui În care se

au media

acordă

generală

peste 7,00

şi

nota 10 la purtare În semestrul anterior

bursa,

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

nete lunare ale familiei

În

situaţia şcolară

a elevilor.

4) Bursa de ajutor social
Bursele de ajutor social se
susţinători

acordă

elevilor, la cerere, În

de

acordă

modificările

din

la Începutul anului

acordă următoarelor

şi

care se

află

epilepsie, cardiopatii congenitale,

hepatită cronică,

sunt revizuite semestrial, În

categorii de elevi inscrisi la cursurile cu

insuflcienţe

glaucom. miopie

cu virusul HIV ori bolnavi de SID/\ sau care

anchilozantă

şcolar şi

in evidenta dispensarelor

diabet, boli maligne, sindrornuri de malabsorbtie grave,

suferă

de

ori bolnavi de

gravă,

bronşic,

boli imunologice sau

poliartrită

juvenila,

spondilită

ori reumatism articular, handicap locomotor: acordarea burselor pentru motive

familie/medicul de la cabinetul

studieze Într-o unitate de
proveniţi

realizează

şi

avizat de medicul de

şcolar:
şcolarizaţi

b) elevi din mediul rural, care sunt

- nu

şcolare

renale cronice. astm

medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist

c) elevi

a familiei sau a

preuniversitar de stat:

învăţământu]

a) orfani sau bolnavi de TBe

infesraţi

materială

intervenite În veniturile nete lunare ale familiei.

Bursele de ajutor social se
frecvenţă

de situatia

lor legali.

Bursele de ajutor social se
funcţie

funcţie

Învăţământ

intr-o

altă

localitate, întrucât nu au posibilitatea

să

din localitatea de domiciliu;

din familii care Îndeplinesc În mod cumulat

următoarele conditii:

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

50% din salariul minim net pe economie:
- nu

deţin

terenuri agricole cu o

suprafaţă

mai mare de 20.000 rup. in zonele colinare

şi

de

şes, şi

de 40.000 rup, În zonele montane.
Bursele se
pregătirii

şi

profesionale

acordă

susţinem

şi

În fiecare an

şcolar,

pe perioada cursurilor

şcolare,

inclusiv pc timpul

examenului de bacalaureat, examenului de certificare a

pe perioada

pregătirii

practice, cu exceptia burselor sociale, care se

calificări:

acordă şi

pe

perioada vacantelor.
-'

Criteriile specifice de acordare a burselor de performantă, a burselor de merit, a
burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual În consiliile de administraţic
ale unităţilor de Învăţământ. În limitele fondurilor repartizate şi În raport cu integralitatea efectuării
de

către

elevi a

activităţilor şcolare.

anul şcolar 2017 -2017 cuantumului hurselor acordate În învăţământul

În

preuniversitar de stat din municipiul
proiect de

Botoşani

acelaşi

au fost

ca

şi

cel propus În prezentul

hotărâre.

Numărul

de burse acordate În anul

şcolar

2018 si cel propus a se acorda sunt prezentate În

anterior, cel solicitat pentru anul 2017 
situaţia

de mai jos si detaliat În situatia

anexa.
il

Tip burse

IAcordate

I ~colar

În an 1-S~I-i-citate p't'r an

2016

-

12017

I

scolar

2017

-

150 lei

I

1

lM~rii~~t-

381----

2017

2018

-

de

'

---643 - ---\--

~::~~~:~19~~I~~i -~~=-::;l::::~:: -

i

430----1--·

+49~

1-::: -+=;,; 5!

Il~lal_~-=--=-I-142-9---r-=---=~=~ -1496-_.1=~
Propunem acelasi cuantum al burselor si o crestere a

respectiv un

număr

necesară

Suma

de 1496

numărului

cu 67

!
burse,

fata de 1429 burse acordate În anul scolar anterior.

pentru acordarea burselor În anul

şcolar

2017- 2018 este I. 590. 165 lei, din

care pentru perioada septcmbrie- decembrie 2017 este necesara suma de 577.395 lei.
Pentru anul 2017 au fost prevederi de I.092.000 lei, din care

până

la data de

30.09.2016 s-au cheltuit 756.371 lei, fiind disponibili 335 629 lei.
Deoarece suma
perioada

necesară

pentru plata numarului de burse propus spre aprobare, În

septembrie - decembrie 2017 cste mai mare

fată

de disponibil, se impune

rectifica rea bugetului cu suma de 255.000 lei.
Având În vedere prezentate, vă
Administrator public,

A"',",

""IV

rugăm să analizaţi şi să hotărâţi.

vr:
I

Director

Şef

Mire~ţă
"-

Serviciu,

Geanina

BuJmagă

Sef serviciu
(l

~ca

\

'1

·1 '""ri:~ __ j

I

-

numarul

1acordat

1- ,,,

,

I Influente fatal

Propu;e ptr an
scolar

12018

rPe~forman-t~--- _1---132--+-144-I

1

Dumitrescu
4

Anexa la

HeL

12017

TABEL ACORDARE BURSE AN SCOLAR 2017 - 2018

Bursa performanta 
150 lei

I
Unitatea

şcolară

Scoala Gimnazială "Sf Nicolae"
Scoala Gimnazială nr.2
[Şcoala Gimnazială "Crlacre Antipa"
'Scoala Gimnazială nr.?
Scoala Gimnazială "Elena Rares''
Scoala Gimnazială nr. JO
IScoala Gimnazialâ nr. 11
~_ Gimnazială nr,12
~oala Gimnazială ur.13
Scoala Gimnazială "Ştefan cel Mare"
IScoala Gimnazială "Sfânta Maria"
[Scoala Gimnazială nr.17
&olrgiul Naţional "A.T.Laurian"
Colegiul Na1i.2.!!al "Mihai Eminescu"
Liceul Teoretic "Crtsore Antlna"
Liceul de Artă "Ştefan Luchian"
~~ul c~ Program Sportiv
Liceul P~dagogic "Nicolae Iorg:~"
Liceul "Dimitrie Negreanu"
Liceul Tehnologic "Elie Radu"
Coleaiul Tehnic "Gheorghe Asachi"
Liceul "Alexandru cel Bun"
~giul Economic "Octav Onicescu"
Liceul Tehnologic "Petru Rarcş"
Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf
Gheo~

Total burse: 1496
Estimare valoare an scolar 2017 - 2018
total :1.621485 lei lei
necesar an 2017: 589.815 lei
septembrie - decembrie 2017

Presedinte de sedinta
Consilier. Călin George Bosovici

numar burse
propuse a se acorda
in anul scolar 2017
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
13
16
2
13
80
9
O
O
5
O
3
O
1
144
valoare: 183.600

Bursa de merit- 120

lei

Bursa sociala- 90 lei

numar burse propuse numar burse propuse numar burse propuse
a se acorda in anul
a se acorda in anul
a se acorda in anul
scolar 2017 -2018
scolar 2017 -2018
scolar 2017 -2018
27
4
3
5
3
68
23
Il
2
20
12
4
14
70
15
10
12
35
21
13
O
8
O
23
8
I
24
7
62
6
O
O
5
37
10
II
65
20
25
24
95
8
8
9
17
24
21
10
9
14
45
-52
55
30
[-
25
10
15
-5
O
8
15
25
15
4
6
10
20 16
Il
-25
10
15
8
430

L~ f---_v1.lloare

valoare: 75.600 lei

Bursa de studiu- 105
lei

:438.600 lei

valoare: 180.600 lei

1
226

3
696

valoare: 201.705 lei

valoare: 751.680 lei

valoare: 83.055 lei

valoare: 250.560 Ici

Contra semnează.
Secretar, Dana Gina Georgescu

