ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.15/2021
====================================
Privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala Gimnaziala Valea-Vinului pentru
semestrul I al anului școlar 2020-2021

Consiliul local al comunei Valea-Vinului,judetul Satu Mare,
Având în vedere:proiectul de hotarare inițiat de consilierul local Pop Georgel-Vlăduț,referatul de
aprobare nr.1272/21.05.2021 la proiectul de hotarare;avizul comisiei permanente
nr.1273/21.05.2021 la proiectul de hotarare;raportul de specialitate nr.1274/21.05.2021 la
proiectul de hotarare;
Ținând cont de prevederile art. 82 alin 1 din Legea 1/2011 a Educației Naționale,art.
1,art. 4, art. 8, art.10 din Ordinul MECTS 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 7 lit. a), art. 196 alin. 1 lit.a) din O.U.G 57/2019
privindCodul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.Se aprobă un număr de 28 de burse școlare de care beneficiaza elevii din Școala
Gimnazială Valea-Vinului,aferent semestrului I al anului școlar 2020-2021,după cum urmează:
a)
5 burse de merit– care se acorda pentru media 10.
b)
23 burse de merit –care se acorda de la media 8,5 la media 9,99.
Art.2. Conform HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanță, de merit, de studi și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar
de stat,cu frecvență,care se acordă în anul școlar 2020-2021,se stabileste acest cuantum după
cum urmează:
a)

bursa de merit – 150 lei/luna/elev pentru media 10;

b)

bursa de merit – 100 lei/luna/elev pentru media cuprinsa intre 8,50 si

9,99;
Art.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele scolare se suporta
din bugetul local al comunei Valea-Vinului,conform bugetului comunei aprobat prin HCL
nr.11/21.04.2021.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea-Vinului și
comunicată Școlii Gimnaziale Valea-Vinului prin grija secretarului general.
Valea Vinului la 31.05.2021

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
PETCAS ADRIANA MONICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT
Oros Alexandru

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,modificata si completata.
Nr.total al consilierilor in functie – 11
Nr.total al consilierilor prezenti – 11
Nr.total al consilierilor absenti – 0
Voturi pentru _________________ 11
Voturi impotriva ______________ 0
Abtineri ______________________ 0

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
= PROIECT =
HOTĂRÂREA Nr.15/2021
====================================
Privind acordarea bursei de merit pentru elevii de la Școala Gimnaziala Valea-Vinului pentru
semestrul I al anului școlar 2020-2021

Consiliul local al comunei Valea-Vinului,judetul Satu Mare,
Având în vedere:proiectul de hotarare inițiat de consilierul local Pop Georgel-Vlăduț,referatul de
aprobare nr.1272/21.05.2021 la proiectul de hotarare;avizul comisiei permanente
nr.1273/21.05.2021 la proiectul de hotarare;raportul de specialitate nr.1274/21.05.2021 la
proiectul de hotarare;
Ținând cont de prevederile art. 82 alin 1 din Legea 1/2011 a Educației Naționale,art.
1,art. 4, art. 8, art.10 din Ordinul MECTS 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 7 lit. a), art. 196 alin. 1 lit.a) din O.U.G 57/2019
privindCodul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.Se aprobă un număr de 28 de burse școlare de care beneficiaza elevii din Școala
Gimnazială Valea-Vinului,aferent semestrului I al anului școlar 2020-2021,după cum urmează:
a) 5 burse de merit– care se acorda pentru media 10.
b)23 burse de merit –care se acorda de la media 8,5 la media 9,99.
Art.2. Conform HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanță, de merit, de studi și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar
de stat,cu frecvență,care se acordă în anul școlar 2020-2021,se stabileste acest cuantum după
cum urmează:
a)bursa de merit – 150 lei/luna/elev pentru media 10;
b)bursa de merit – 100 lei/luna/elev pentru media cuprinsa intre 8,50 si 9,99;
Art.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele scolare se suporta
din bugetul local al comunei Valea-Vinului,conform bugetului comunei aprobat prin HCL
nr.11/21.04.2021.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea-Vinului și
comunicată Școlii Gimnaziale Valea-Vinului prin grija secretarului general.
Valea Vinului la 21.05.2021
Initiator
Pop Georgel Vladut

Avizeaza de legalitate
Secretar general UAT
Oros Alexandru

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI
Nr.1274/21.05.2021

Raport de specialitate
===============================
la proiectul de hotarare privind acordarea bursei de merit și a bursei de studiu pentru elevii de
la Școala Gimnazială Valea-Vinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021

Avand in vedere urmatoarele acte normative
1. Legea educației naționale nr.1/2011, în speță următoarele prevederi:
• -art. 9 alin.(7): “) Învăţământul poate fi susţinut prin burse,credite de studii, taxe,
donaţii, sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale.”
• -art. 12, alin.(3): “Statul acordă premii,burse,locuri în tabere şi alte asemenea
stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate
remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi cultural şi sportive.”
• -art. 12, alin.(5): “Statul şi alţi factori interesaţi susţin financiar activităţile de
performanţă,de nivel naţional şi internaţional,al elevilor şi studenţilor.”
• -art. 82, alin.(1): “Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de
stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studio şi de burse
de ajutor social.”
• -art. 82, alin.(1): “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din
unelevenituri ale bugetului de stat şinumărulacestora se stabilescanualprinhotărâre a
consiliului local, respectiv a consiliuluijudeţean/consiliilor locale ale
sectoarelormunicipiuluiBucureşti.”
• -art. 105, alin.(2), lit. d): “Bursele se asigură din bugetele locale ale
unitățiloradministrativ-teritoriale de care aparținunitățile de învățământpreuniversitarși din
sume defalcate din taxa pe valoareaadăugată, aprobateanualprinlegeabugetului de stat cu
aceastădestinație, pentruurmătoarelecategorii de cheltuieli:. d). cheltuieli cu burseleelevilor;”
2.Art.7, art.8 alin. 1, pct. a), alin. 5, alin. 6, art. 9, alin.1, alin. 2 dinOrdinul M.E.C.T.S
nr.5576/2011 privindaprobareaCriteriilorgenerale de acordare a burselorelevilor din
învățământulpreuniversitar de stat cumodificărileșicompletărileulterioare.
3. Ordin M.E.N nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privindstructuraanuluişcolar 2020
– 202, cu modificărileșicompletărileulterioare,propunem ca fondurilerepartizatepentru burse să
fie repartizateastfel:
•
5 burse de merit – în cuantum de 150 de lei/lună timp de 5 luni = un
cuantum: 5x150x5=3750 lei;
•
23 burse de merit – în cuantum de 100 de lei/luna timp de 5 luni = un
cuantum: 23x100x5=11.500 lei;
Conform ordinului M.E.N nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 cu modificările și
completările ulterioare,privind structura anului şcolar 2020 – 2021:
Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 25iunie 2021.
•
Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021.
– clasa a VIII-a
• Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021.
• Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021.
• Vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021.

• Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 25iunie 2021.
-clasele V – VII
• Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - marti, 4mai 2021.
• Cursuri - miercuri, 5 mai 2021 - vineri, 25iunie 2021.
•
Vacanţa de vară - sâmbătă, 26iunie 2021 - data din septembrie 2021 la
care începcursurileanuluişcolar 2021 - 2022.
Obs: Bursele de merit și de studiu se acordă doar pe perioada desfășurării cursurilor.
Avand în vedere cele sus-mentionate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în
forma și conținutul prezentat.

SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
Nr.1272 /21.05.2021

REFERAT DE APROBARE
===================================
la proiectul de hotarare privind acordarea bursei de merit și a bursei de studiu pentru elevii de
la Școala Gimnazială Valea-Vinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021

Raportat la dispozițiile art. 82 din Legea nr 1/2011 vă aduc la cunoștiință faptul că de la
cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat,pot beneficia de mai multe tipuri
de bursă,printre care sunt amintite și bursele de studio sau bursele de merit.
Conform HG nr.1064/2020,în ceea ce privește cuantumul minim de care pot beneficia
elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență este de 100 de lei,iar aceste burse se
asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de
învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate
annual prin legea bugetului de stat cu această destinație.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția sociala
cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură. De asemenea, în
contextul actual, al pandemiei de coronavirus, gradul de interes și nivelul de implicare și
asimilare nu este tratat la maximum,iar acest lucru poate crea un impuls sau un stimul
pentru elevi.
Conform Art. 129 alin 7 lit. a și d din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat
cu Ordinul MECTS 5576/2011 și cu Art. 82 din Legea 1/2011 consider că se impune
acordarea acestor burse elevilor din cadrul comuneiValea-Vinului.
În acest sens, vă supun dezbaterii și adoptării acest proiect de hotărâre.

Consilier local,
Pop Georgel Vlăduț

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PERMANENTA
Nr.1273/21.05.2021
AVIZ
====================
asupra proiectului de hotarare privind acordarea bursei de merit și a bursei de studiu pentru
elevii de la Școala Gimnazială Valea-Vinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021

Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie
din data de 21 mai 2021,analizand proiectul de hotarare privind acordarea bursei de merit și a
bursei de studiu pentru elevii de la Școala Gimnazială Valea-Vinului pentru semestrul I al
anului școlar 2020-2021,a constatat urmatoarele:
Proiectul de hotarare privind acordarea bursei de merit și a bursei de studiu pentru
elevii de la Școala Gimnazială Valea-Vinului pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021
,a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
cuprinde masuri necesare si legale care trebuie indeplinite pentru intrarea in legalitate ;
Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare
avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei Valea Vinului
sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.
Valea Vinului,21.05.2021

Comisia permanenta:
Petcas Adriana-Monica –presedintele comisiei;
Pop Georgel –Vladut – secretarul comisiei;
Pop Romel Ciprian – membru ;
Morar Ionel - membru ;
Bran Vasile- Radu –membru;

