
                                                                ROMANIA
                                                          JUDETUL BRAILA
                                                  COMUNA BORDEI VERDE
                                                         CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARAREA NR. 17
                                                                 din 09.03.2018

privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din comuna Bordei Verde, în anul scolar 2017-2018;

       Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in 
data de 09.03.2018;
      Având în vedere:
      - adresa nr.269/09.03.2018,transmisa de Scoala Gimnaziala Bordei Verde si inregistrata la 
Primaria Bordei Verde sub nr.1140/09.03.2018; 
      - expunerea de motive a d-lui Primar Rotaru Dumitru;
      - raportul întocmit de secretarul comunei, prin care se propune aprobarea cuantumului si a 
numărului de burse sociale acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna 
Bordei Verde, în anul scolar 2017 – 2018;
      - prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Ordinului
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului nr.3470/2012 pentru
modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat,Ordinul MECTS nr.5079/2016,privind aprobarea Regulamentului – cadru 
de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,actualizata;
- prevederile HCL nr.7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul fiscal 

2018;
- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Bordei Verde;

       În temeiul art.36, alin.1,2, lit.b, alin.4 lit.a si alin.6, lit.a, pct.1, art.45 alin.1 si 2  si 
art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001,republicată cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind administraţia publică locală;

                                                                 HOTĂRĂSTE:
      Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din comuna Bordei Verde, în anul scolar 2017-2018, precum 
si numărul beneficiarilor, după cum urmează:

   -  burse scolare sociale pentru un numar de 37 de elevi defavorizati, in cuantum de 80 lei/bursa;

     Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobat este mai mic decât numărul elevilor care 
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor scolare, fără a se ţine cont 



însă de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la 
organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum si accesul la burse din alte 
surse.
       Art.3. Bursele mai sus amintite vor fi acordate din bugetul local al comunei Bordei Verde ;  
       Art.4. Primarul comunei Bordei Verde, prin Compartimentul financiar-contabil,din cadrul 
aparatului de specialitate , Scoala gimnaziala Bordei Verde prin Consiliul de administratie vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
       Art. 5. Prezenta se comunica Institutiei Prefectului Judetul Braila,Primarului comunei,Scolii
Gimnaziale Bordei Verde, celor interesati si se aduce la cunostinta publica prin afisare .

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      CONTRASEMNEAZA,
           Surdeanu Corneliu                                                                SECRETAR COMUNA
                                                                                                                      Viorel Zodila

       Prezenta hotarare a fost adoptata in unanimitate cu 11 voturi pentru din numarul total de 11 
consilieri in functie.



JUDETUL BRAILA
PRIMĂRIA COMUNEI BORDEI VERDE
PRIMAR

Nr .1140  din 09.03.2018
                                                                                                                       

                                                  Expunere de motive

la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Bordei Verde în anul scolar 2017-
2018;
     
     Avand in vedere adresa nr.269/09.03.2018,transmisa de Scoala Gimnaziala Bordei Verde si 
inregistrata la Primaria comunei Bordei Verde sub nr.1140 din 09.03.2018;
     În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat cuprinde finanţarea de bază, complementară si suplimentară.
     Consiliile locale pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază si complementară a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
     Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea complementară. 
      În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei,Cercetării, Tineretului si 
Sportului nr. 3470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de care pot beneficia elevii de 
la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse
de merit, burse de studiu si burse de ajutor social, iar cuantumul unei burse acordate si numărul 
acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local.
      Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii defavorizate . Bursele de ajutor 
social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor 
legali.
      Avand in vedere cele prezentate mai sus,va rog sa aprobati proiectul de hotarare,in forma 
prezentata.

                                                                           PRIMAR
                                                                      Dumitru Rotaru



JUDETUL BRAILA                                                                                                 APROB
PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE                                                          PRIMAR
SECRETAR                                                                                                        Dumitru Rotaru
NR._____ din ______________2018

                                                                  RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Bordei Verde în anul scolar 2017-
2018;

        Avand in vedere:

        - expunerea de motive nr.1140/09.03.2018 a d-lui Primar Dumitru Rotaru;
        - prevederile art.82 alin.1-3 si art.105,alin.2,lit.d din Legea nr.1/2011,a Educatiei 
Nationale,cu modificarile si completarile ulterioare;
       - prevederile Ordinului MECTS nr.5.576/2011,privind aprobarea criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preunuiversitar de stat,modificat si completat prin 
Ordinul MECTS nr.3470/2012;
       - prevederile Ordinul MECTS nr.5079/2016,privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
       -  H.C.L. nr.7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Bordei Verde pentru 
anul fiscal 2018;
       - prevederile art.36,alin.1,alin.2,lit.a si d,alin.6,lit.a,pct.1 si 2 din Legea nr.215/2001,privind 
administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      Conform dispozitiilor art.82,alin.1 si 2 din Legea nr.1/2011 – Legea educatiei nationale,unde 
se prevede ca: Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pot 
beneficia de burse de performanta,de burse de merit,de burse de studiu si de burse de ajutor 
social. Cuantumul bursei acordate si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a 
Consiliului Local.
       In urma adresei nr.269/09.03.2018, comunicata de Scoala Gimnaziala Bordei Verde,reese un
numar de 37 de dosare sociale aprobate in Consiliul de Administratie,pentru un numar de 37 
elevi care provin din familii defavorizate.
       Fata de cele prezentate mai sus,propun supunerea spre dezbatere Consiliului Local a 
proiectului de hotarare initiat in acest sens. 
     

                                                                 SECRETAR COMUNA



                                                                         Viorel Zodila

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A 
COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA 
MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

COMISIA PENTRU INVATAMANT ,SANATATE,CULTURA ,PROTECTIE 
SOCIALA,ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT

NR.            din __________.2018

                                                         RAPORT DE AVIZARE

 Privind : la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Bordei Verde în anul 
scolar 2017- 2018;

                      Comisiile mai sus amintite,intrunite in sedinta de lucru au ,luat in discutie Proiectul
de hotarare amintit mai sus insotit de adresa nr.269/09.03.2018,transmisa de Scoala Gimnaziala 
Bordei Verde, expunerea de motive a Primarului comunei si raportul compartimentului financiar-
contabil intocmit in acest sens, parti componente a prezentului proiect de hotarare.
                     Membrii celor doua comisii au analizat, oportunitatea si necesitatea adoptarii 
proiectului de hotarare;
                     In urma analizei materialelor prezentate , cele doua  comisii reunite avizeaza 
Fvorabil  prezentul  proiect de hotarare,  inaintand-ul  Consiliului Local in vederea discutarii si 
aprobarii.

                         PRESEDINTI 
                           Bicoiu Dan
                           
                           Bicoiu Adrian  

                                                                                        SECRETARI  COMISII
                                                                                                Miclaru Angelica
                                                                                                     



                                                                                                Tugui Rodica   
                          
                       


