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                      NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
  privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor care se acordă  
   elevilor din învăţământul preuniversitar de stat al unităţilor şcolare de  
              pe raza comunei Gura Vitioarei în anul 2017 
 
 
          În conformitate cu prevederile art. 45 alin.6 din legea nr.215/2001 , 
legea administratiei publice locale , republicată , cu modificările si 
completările ulterioare , am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
numărului şi cuantumului burselor care se acordă elevilor din invăţământul 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Gura Vitioarei . 
         La iniţierea acestui proiect de hotărâre am avut in vedere prevederile 
art.82 alin.2 din Legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale , cu modificările 
si completările ulterioare , conform cărora ,, 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’’, precum şi 
prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei , Cercetării ,Tineretului şi 
Sportului nr. 5576/ 7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor  elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , cu 
modificările si completările ulterioare. 
         Bursele se acordă din bugetele locale ale unitatilor administrativ – 
teritoriale  de care aparţin unităţile de învaţamânt preuniversitar , potrivit 
prevederilor art.105 alin.2 din legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările si completările ulterioare.  
         Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile  cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat sunt de patru tipuri :  burse de 
performanţă , burse  de merit , burse de studiu şi burse de ajutor social. 
         Având in vedere prevederile art.17 din O.M.E.C.T.S nr.5576/7.10.2011 
,,bursele se acordă în fiecare an şcolar , pe perioada cursurilor şcolare , 
inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat , 
examenului de certificare a calificării profesionale  şi pe perioada pregătirii 
practice’’.  
          Ţinând cont de hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale nr.29/31.01.2017 , precum şi de prevederile art. 36 alin. 1 si  



alin. 6 lit.a pct.1, art.115 alin.1 lit.b din legea nr. 215/2001 , legea 
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările si completările 
ulterioare , supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotarare prin care 
propun acordarea unui nr. de 72( şaptezeci şi doi) burse şcolare. 
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