
 
      ROMANIA 
 JUDEȚUL MUREȘ 
  COMUNA  ȘINCAI 
   Nr1501 din.9.07 2018     
                                                          PROIECT  DE HOTARARE  
                                                                din   15 .11.  2018 
privind acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2018-2019 pentru elevii care învață în învățământul primar 

și gimnazial de stat din comuna Șincai,județul Mureș 

 
             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI,JUDEȚUL MUREȘ 
             Văzând Expunerea de motive nr. 1500 din9.07 .2018 
a doamnei consilier local Gabor Elena,privind acordarea burselor școlare pentru anul 2018-2019 
pentru elevii care învață în învățământul primar și gimnazial de stat din comuna Șincai. 
             În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare,prevederile art.82 alin(1)și(2) și art 105 alin(2) din Legea nr.1/2011 privind 
educația națională precum și prevederileOMECTSnr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 
             În temeiul art.36,alin(1),alin(2),lit„b„,art.45,alin(2)șiale art.115,alin(1),lit„b„ din Legea 
nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare, 
                                                        HOTĂRĂȘTE: 
              Art.1.Se aprobă acordarea burselor școlare de performanță,de merit,de studiu și ajutor 
social,pentru anul școlar 2018-2019,elevilor cuprinși în învățământul primar și gimnazial de stat din 
instituțiile de învățământ de pe teritoriul comunei Șincai,în concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 
și ale Ordinuluinr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor. 
              Art.2.Direcția Școli va cuantifica numărul burselor școlare care se pot acorda în funcție de tipul 
bursei.conform necesarului transmis de fiecare unitate de învățământ de pe teritoriul comunei 
Șincai,iar cuantumul burselor școlare se stabilește la 
              -bursă de performanță-200iei/elev/lună 
              -bursă de merit-              50lei/elev/lună 
              -bursă de studiu-             45lei/elev/lună 
              -bursă de ajutor social- 100lei/elev/lună 
              Art.3.(1)Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare.inclusiv pe timpul pregătirii și 
susținerii examenelor 
                      (2)Prin excepție de la prevederile alin.(1) bursele de ajutor social se acordă și pe perioada 
vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de Art.19 
din Ordinul nr.5576/2011. 
              Art.4.Acordarea burselor școlare prevăzute de prezenta hotărâre se face începând cu 
semestrul I  al anului școlar 2018-2019. 
              Art.5.Fondurile necesare pentru plata burselor școlare vor fi suportate din bugetul de venituri 
și cheltuieli ale comunei Șincai aferent anului 2018. 
              Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul 
Comunei Șincai prin compartimentele competente. 
              Art.7.În coformitate cu prevederile art.19,alin.1,lit.e,din  Legea  nr 
.340/2004,republicată,privind instituția prefectului și art.3,alin.1 din Legea nr.554/2004,Legea 
Contenciosului administrativ,prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 
exercitarea controlului de legalitate.    
                                                                                         INITIATOR 
                                                                                  CONSILIER LOCAL   
                                                                                        GABOR ELENA  
 
 
Avizat 
Secretar 
Suciu Ludovica Emilia 
 



 
 
 
 
 
 
                
 
          ROMÂNIA 
       JUDEȚUL MUREȘ 
         COMUNA ȘINCAI 
       Nr. 1500  din9.07  2018 
 
 
 
 
 
 
                                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

privind acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2018-2019 pentru elevii care   învață în 
învățământul primar și gimnazial din comuna Șincai 

 
 
 
 
                             În temeiul art.45 din Legea 215/2001,privind administrația publică 
locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,în calitate de consilier local propun spre 
dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru elevii din 
învățământul de stat primar și gimnazial de pe teritoriul comunei Șincai din următoarele considerente 
                             Pornind de la faptul că acordarea de burse școlare reprezintă o formă de sprijin 
material,vizând atât protecția socială cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la 
învățătură și disciplină,consider necesară și oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind 
acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2018-2019 în conformitate cu prevederile 
art.82,alin(1)și(2)și art.105,alin(2),lit.d) din Legea 1/2001 a Educației Naționale,coroborate cu 
prevederileart.3 din Anexa la Ordinul nr.5576/2011,privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. 
                            Art.82    (1) Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat 
pot beneficia de burse de performanță,de burse de merit,de burse de studiu și de burse de ajutor 
social. 
                          (2)Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat și numărul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local,respectiv consiliului 
județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 
                            Art.105 
                          (2)Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-
teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar,din sumele defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru următoarele categorii de cheltuieli 
                           d)„cheltuieli cu bursele elevilor„ 
                           În vederea cuprinderii în bugetul anului2018 a acestor sume pentru elevii înscriși în 
unitățile de învățământ primar și gimnazial de stat de pe raza comunei Șincai,propun acest proiect de 
hotărâre,proiect care va susține performanțele educaționale ale elevilor din comuna Șincai,interesul 
comunității locale de a sprijini sporirea interesului elevilor pentru școală,educație,disciplină și 
performanță. 
                                                                                         INITIATOR 
                                                                                  CONSILIER LOCAL   
                                                                                        GABOR ELENA  
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 Raport de specialitate 

 

        Având în vedere Expunerea de motive şi Proiectul de Hotărare nr. 
1501/09.07.2018 privind ,,acordarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2018-
2019 pentru elevii care învaţă în învăţămantul primar şi gimnazial de stat din 
Comuna Şincai” iniţiat de d-na consilier local Gabor Elena ; 
       Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
        Având în vedere adresa nr. 810 din 10.09.2018 a Şcoli Gimnaziale Şincai prin 
care se stabilesc criteriile de acordare a burselor elevilor Şcoli Gimnaziale Şincai ; 
         Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 1/2011 
Legea educaţiei naţionale precum şi prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţămantul 
preuniversitar de stat  
 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 conform prevederilor Legii nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale 

în baza criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a 

burselor de studiu şi a celor de ajutor social care se stabilesc anual în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi 

în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

          Proiectul de hotărâre privind ,,acordarea burselor şcolare pentru anul 

şcolar 2018-2019 pentru elevii care învaţă în învăţămantul primar şi gimnazial de 

stat din Comuna Şincai” a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. 

 Contabil, 

 Ec. Dan Cristian ONAC 

 


