HOTĂRÂRE NR. 132 / 2018
privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor precum şi a cuantumului acestora pentru
elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub nr.
133/1/30/16.11.2018 ,prin care se propune aprobarea numărului de burse precum şi cuantumul acestora
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017-2018,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 133/1/31/2018, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 130/1/32/2018, precum
şi avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat sub nr.
157/1/33/2018, de pe lângă Consiliul local,
Având în vedere adresele înregistrate la Primăria mun. Vulcan sub nr. 24151, 34184, 35050
transmise de către Colegiul tehnic ,, Mihai Viteazu ’’, Şcoala Gimnazială nr. 6 şi respectiv Şcoala
Gimnazială nr. 4,
În conformitate cu prevederile art. 82, alin. (1) şi alin. (2) , art. 105, alin. (2), lit. „d” din Legea
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi ale art. 1-5 din Anexa la Ordinul M.E.C.T.S nr. 5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
modificările și completat prin Ordinul M.E.C nr. 3480//2018;
În temeiul art. 36, alin.(6), lit.”a” şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanță de care pot beneficia
elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat (gimnazial și liceal) din
municipiul Vulcan pentru anul şcolar 2018-2019, care se încadrează în cel puțin unul din următoarele
cazuri, după cum urmează:
-a)au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naționale;
-b)s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale pentru
competiţiile internaţionale;
-c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul
Educației Naționale.
-d) pot beneficia de burse de performanță acei elevi care se încadrează în cel puțin unul din
cazurile menționate mai sus cu condiția ca Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista
competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă să fie actualizată şi făcută
publică de Ministerul Educației Naționale, anual, până la data de 1 octombrie, acestea acordându-se
pentru rezultatele obținute în anul școlar anterior celui în care se acordă bursa;
Art.2 Se aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de merit de care pot beneficia elevii
de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat (gimnazial și liceal) din municipiul
Vulcan pentru anul şcolar 2018-2019, care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri, după
cum urmează:
-a) au obținut media generală 10 în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului
școlar, pentru elevii aflați în primele clase ale învățământului gimnazial și liceal;
-b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale organizate de Ministerul Educației Naționale;

-c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele județene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul
Educației Naționale.
-d)pot beneficia de burse de merit acei elevi care se încadrează în cel puțin unul din cazurile
menționate mai sus cu condiția ca Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista
competiţiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific pentru
care se acordă bursele de merit să fie actualizată şi făcută publică de Ministerul Educației Naționale,
anual, până la data de 1 octombrie;
-e)Bursele de merit obţinute în baza prevederilor Art, (2) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada
anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate.
Art.3 Se aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de studiu de care pot beneficia elevii
de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat (gimnazial și liceal) din municipiul
Vulcan pentru anul şcolar 2018-2019, care îndeplinesc simultan condițiile:
-a) au obținut media generală 9,50-9,99 în semestrul anterior celui în care se acordă bursa,
respectiv în semestru al II-lea al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale
învățământului gimnazial și liceal, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte
clase ale învățământului gimnazial și liceal ;
-b) elevii care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3
luni cel mult egal cu salariul minim pe economie ;
Art.4 Se aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de ajutor social de care pot beneficia
elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat (primar, gimnazial și liceal )
din municipiul Vulcan pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:
-a) bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, pe bază de documente justificative în
funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali ținându-se cont de prevederile Art.13
din Ordinul 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare;
-b)Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal
instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de
învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a
bursei de ajutor social.
-c)Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte
doveditoare în acest sens .
-d)La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile
cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.
Art.5 Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu
valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp;
Art.6 Se aprobă cuantumul burselor care se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat de pe raza municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:
- burse de performanțe– 120 lei/lună
- burse de merit-100 lei/elev/lună
- burse de studiu - 80 lei/elev/lună
- burse de ajutor social-60 lei/elev/lună
Art.7Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.8Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor publice Hunedoara - Deva, Direcţiei economice, unităţilor din învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vulcan şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 22.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Feszner Ștefan Florin

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat, fiind exprimate 18 voturi„ pentru”

