
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA Nr. 116 
privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiesti pentru semestrul 

al-11-lea al anului şcolar 2020-2021 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 
Văzând Referatul de aprobare nr. 151116.04.2021 al domnului primar Andrei 

Liviu Volosevici şi Raportul de specialitate nr. 70/15.04.2021 al Direcţiei Economice 
prin care se propune aprobarea cuantumului burselor şcolare în anul 2021 semestrul 
al-II-lea; 

Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanţe, 
control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din 
data de 21.04.2021; 

A vând în vedere: 
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 112011, art. 82 cu modificările şi 

completările ulterioare şi Legii bugetului de stat nr. 15/2021; 
- Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a şi alin. 7 lit. a şi art. 196 alin. 1 lit. a din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Ploieşti, pentru 
semestrul al II lea, al anului şcolar 2020-2021, după cum urmează: 

• 200 lei pentru bursa de performanţă; 
• 100 lei pentru bursa de merit; 
• 100 lei pentru bursa de studiu; 
• 150 lei pentru bursa de ajutor social. 

Art. 2 Acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se face de către unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Ploieşti, în baza Criteriilor 
generale de acordare a burselor, aprobate prin Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a criteriilor specifice de acordare a burselor, stabilite anual în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor 
repartizate cu această destinaţie. 



Art. 3 Ordonatorul principal de credite şi serviciile de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploieşti şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 
Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

Dată în Ploieşti, astăzi, 23 aprilie 2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Radu-Alexandr SIMIONESCU 

Contrasemnează: 

p.SECRETAR GENERAL, 
Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

Director Executiv 
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privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilo ?linl~~ţ~ţ!fi~ 
învăţământ preuniversitar de stat di~ municipiul Ploiesti, p~~)t~~~;G.1 al 

II lea, al an ulm şcolar 2020-2021 ~~:." - ·· 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale; 
- Ordinului Ministerului Educaţiei Cercetarii, Tineretului şi Sportului nr. 

5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
din învăţământul preuniversitar de stat, modificat şi completat cu Ordinul 
3470/07.03.2012 şi Ordin nr. 3480 din 26 martie 2018 pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat la art 3 ,alin 1 se 
prevede ca " bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor 
administrative -teritoriale de care apartin unitatile de invatamant , iar alin 
2 prevede faptul ca " bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu 
aceasta destinatie". 

conform articolului 4, alin I "Cuantumul minim al bursei de performanfă, al 
bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual 
prin hotărâre a Guvernului, alin (2) 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, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. " , iar unitatile de invatamant vor 
stabili criterile specifice si vor nominaliza beneficiarii burselor. 

- Hotărârii Guvernului nr. I 064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 
2020-2021 prevede" (J)În anul şcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei. 
(2)Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de 
care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 
destinaţie. 



(3)Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale,.ppt,staqili un 
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propusă în bugetul local pe anul 2021, se poate aproba cuantumul pentru fiecare 

categorie de bursă acordată elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul Ploieşti respectiv pentru semestrul al II lea al anului şcolar 

2020-2021, după cum urmează: 

• 200 lei pentru bursa de performanţă; 

• 100 lei pentru bursa de merit; 

• 100 lei pentru bursa de studiu; 

• 150 lei pentru bursa de ajutor social. 

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru 
elevii din unităţile de invătământ preuniversitar de stat din Ploieşti pentru 
semestrul al II lea, al anului şcolar 2020-2021, având în vedere stimularea 
performanţelor şcolare şi reducerea abandonului şcolar prin spnJimrea 
beneficiarilor de burse de ajutor social şi supun spre aprobarea Consiliului Local. 

Andrei Liv· 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.70 I 15.04.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Ploieşti, pentru semestrul 

al II lea al anului şcolar 2020-2021 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1064/2020 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor 

social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, 

(1) În anul şcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii 

d;n învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei. 

(2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de 

stat cu această destinaţie. 

şi în temeiul art. 82, alin 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, elevii 

de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază 

lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse 

de ajutor social. 

Pentru anul financiar 2021 cu încadrarea in prevederea bugetară anuală 

propusă în proiectul de buget local pe anul 2021, se poate aproba majorarea 

cuantumului pentru bursa de performanţă de la 100 lei la 200 lei si pentru bursa 

de ajutor social de la 100 lei la 150 lei, respectiv pentru semestrul al II lea 

al anului şcolar 2020-2021 cuantumul burselor se va prezenta astfel: 

• 200 lei pentru bursa de performanţă; 

• 100 lei pentru bursa de merit; 



• 100 lei pentru bursa de studiu; 

• 150 lei pentru bursa de ajutor social. 

A vând în vedere prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de 

hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Ploieşti, pentru 

semestrul al II lea al anului şcolar 2020-2021, indeplineşte condiţiile pentru a fi 

supus dezbaterii si aprobării de către Consiliul Local. 

DIRECTOR ECONOMIC , Sef Serviciu Buget~Imprumuturi, 

Întocmit 
Laura !jicodim 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE 

AVIZ 

Comisia a luat in discutii Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor 
acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Ploieşti 

pentru semes ruf al-II-lea al anului şcolar 2020-2021 şi a emis: 
ov/ . v~as;yh~ 

PREŞEDINTE, 

' 
Data: JJ · Olt · 'l,.o~ 

SECRETAR, 

SÎRB~HEORGHE 


