
 

 
 
 

                                                           H O T A R A R E A  Nr.__5__ 

                                                      Din 25.02.2020 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor școlare pentru elevii din 

cadrul Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești precum și a cuantumului și numărului  

burselor școlare pe anul școlar 2020-2021 
 

______________________________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                            1548 /  12.02.2021 

  

 Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședinta ordinară in data de 

25.02.2021; 

Având în vedere  referatul de aprobare a inițiatorului cu nr. 1548/12.02.2021 ; 

Având în vedere  Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub    nr.  1787 / 19.02.2021; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Liești; 

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1)-(3), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, a 

Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, privind aprobarea  criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  Având în vedere Hotărârii Guvernului 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.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139 alin.3, lit.a, 

art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

  ART.1 (1) Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Școlilor Gimnaziale din comuna Liești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

      (2) Cuantumul și numărul burselor școlare se aprobă anual. 
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             ART.2 Pentru anul şcolar 2020-2021 se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă 

acordată elevilor din învăţământul gimnazial din comuna Liești, începând cu 01.01.2021,  precum şi 

numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

     a. 102 burse de merit,  în cuantum de 150 lei/lună; 

     b.   59 burse sociale,  în cuantum de 100 lei/luna. 

 

 ART.3 În cazul în care numărul de burse aprobate 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 şcolare, 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 şi accesul la burse din alte surse.  

 

           ART.4 Primarul comunei Liești prin Serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Liești și consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Liești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

          ART.5  Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului comunei Liești. 

 

 

 

 

 

 

               Președintele de ședință                                            Contrasemnează, 

  Cornel BUJOR         Secretar general, 

                          ………………………..              Vasile AVĂDĂNEI 

    ……………………………….



 
                                                            Anexa nr. 1  la HCL nr.  

 

Regulamentul de acordare a burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești  
 

Criterii generale de acordare a burselor 
 

Art.1. Bursele de care beneficiază elevii de la cursurile cu frecvență din învăţământul 

preuniversitar de stat, numite în continuare burse, se clasifică în: 

a)  burse de performanță; 

b)  burse de merit; 

c)  burse de ajutor social. 

 

Art.2. (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin una 

din următoarele situații: 

      a)  au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în 

continuare MECTS; 

      b)   s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile 

internaţionale; 

      c)  au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de 

MECTS. 

 (2) Bursele de performanțăse acordă o singură dată la sfârșitul anului scolar în care sunt 

obținute rezultatele la olimpiadele școlare. 

(3) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare   într-un 

semestru este mai mica de 10. 

 

Art.3.  (1)  Bursele  de  merit  se  acordă  elevilor  de  la  cursurile  cu  frecvență  din 

învățământul preuniversitar de stat, nivelul gimnazial, în funcție de rezultatele la învățătură, în 

condițiile prevăzute la alin.2-6. 

(2) Bursele de merit se acordă elevilor care   au rezultate deosebite la învățătură: au 

obținut media generală de cel puțin 9.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în 

primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului 

gimnazial,; 

(3) Bursele de merit obținute, se acordă începând din semestrul al II-lea, pentru elevii aflați 

în clasele de început ale învățământului  gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru 

elevii aflați în celelalte clase gimnaziale. 
(4) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute  este revizuită semestrial, 

în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 
(5) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai 

mica de 10. 
 
Art.4. (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor la cerere, în funcție de situația 

materială a familiei sau a susținătorului legal. 

(2) Bursele de ajutor se acorda la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în 

funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

(3) Pot pastra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare. 

(4) Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parinții/tutorii legali 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 

unitatea de învățământ, în termenul stabilit  de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc 

dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 

(5) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune 



acte doveditoare inclusiv Declaraţie pe propria răspundere.. 

(6) La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară 

pentru copii. 

 

Art.5. Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare. 

 

Art.6. Un elev nu poate primi simultan bursă de merit și bursă de ajutor social, dar are 

dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă 

de timp. 

 

Art.8. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit și a 

celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, 

în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților 

școlare. 

 
Art.9. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor : religia, rasa, sexul, 

apartenață politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, 
studiile efectuate în străinatate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 
 
 

 


