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           PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar  2018 - 2019 pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 privind 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Analizând: 

- Nota de fundamentare nr. ...../....09.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. ……/………. prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de învăţământ, cultura, sport, culte, minorităţi, probleme de tineret şi relaţii cu 

societatea civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 ai Municipiului Bucureşti. 

Având vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Art. 9 alin. 7, art. 82 şi art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu 

modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 3470/2012; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   

  În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propune prezentul proiect de 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui premiu de excelență în valoare de 1.000 lei pentru elevii care au 

fost admişi în urma evaluării naţionale cu media 10 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  

Art. 2 Se aprobă un număr de 17.000 burse ce se vor acordă elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului Bucureşti, aferente anului şcolar 2018 - 

2019. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile. 
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Art. 3 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 2, astfel: 

 a). bursă performanţă: 

- conform art. 6, lit. a) şi lit. b) -  1.000 lei/lună, 

- conform art. 6, lit. c) -  500 lei/lună; 

 b). bursă merit: 

                         - conform art. 8, lit. a): 

   - pentru media 10 - 600 lei/lună; 

   - pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 - 300 lei/lună, 

   - pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 - 200 lei/lună, 

   - pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 - 70 lei/lună, 

 - conform art. 8, lit. b) şi lit. c): 

 - pentru locul I - 300 lei/lună, 

             - pentru locul II - 200 lei/lună, 

  - pentru locul III - 70 lei; 

 c). bursă studiu: 

- în situaţia în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă - 

200 lei/lună, 

- în situaţia în care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit sau de performanţă - 50 

lei/lună ; 

 d). bursă de ajutor social: 

 - conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună, 

 - conform art. 13, lit. b) - 100 lei/lună, 

 - conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună; 

 e). bursă de ajutor social ocazional - 300 lei. 

 

Art. 4 Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente burselor 

şcolare revine Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În situaţia în care există suspiciuni 

privind veridicitatea şi declaraţiile privind veniturile, reprezentanţii unităţilor de învăţământ pot cere 

efectuarea unei anchete sociale de către instituţiile cu atribuţii de asistenţă socialeăcompetente în acest 

sens. 

 

Art. 5 Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se face începând cu data de  

10 septembrie 2018. 

 

Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

 

Art. 7 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

 

PRIMAR, 

Mugur - Mihail Toader 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară/extraordinară din data 

de______________/2018, cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    


