ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor
care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi,
judetul Prahova in anul 2021

Avand in vedere prevederile:
- art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 82 alin. (1) si alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 4 din Anexa la Ordinul nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar, emis de ministrul educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand adresele nr. 3458 din 08.12.2020, respectiv nr.2127 din 08.12.2020, emise de Scoala
Gimnaziala Comuna Brazi si Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea Mihai” Negoiesti, comuna Brazi, prin
care inainteaza propunerile de burse pentru anul 2021, cu valabilitate de la 01.01.2021 pana la
31.12.2021;
Luand in considerare:
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune aprobarea
cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant
de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2021;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort, prin care se propune aprobarea
cuantumului si numarului burselor acordate elevilor in anul 2021;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:

Art. 1 (1) Cuantumul burselor acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat, elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de
pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2021, se stabileste astfel :
- burse de ajutor social - 100 lei/elev/luna;
- burse de merit - pentru medie generala intre 8,50 si 9,00 - 150 lei/elev/luna.
- pentru medie generala intre 9,01 si 9,99 - 200 lei/elev/luna
- pentru medie generala 10,00
- 250 lei/elev/luna
(2) Numarul burselor care se vor acorda in anul 2021 elevilor care frecventeaza cursurile
unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova se stabileste la 265/ totalul unitatilor
de invatamant (100 burse de ajutor social si 165 burse de merit – conform propunerilor unitatilor de
invatamant), astfel:

Scoala Gimnaziala Comuna Brazi - 30 burse de ajutor social si 45 burse de merit
Scoala Gimnaziala “Dumitru Hera” sat Batesti, Comuna Brazi – 35 burse de ajutor social si
50 burse de merit
Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea Mihai” Sat Negoiesti, Comuna Brazi - 15 burse de ajutor
social si 40 burse de merit
Scoala Gimnaziala “Antonie-Voda” sat Popesti, Comuna Brazi – 20 burse de ajutor social si
30 burse de merit
(3) Bursa de merit se va acorda elevilor care au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota
10 la purtare in anul anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele
de început ale învăţământului gimnazial.
(4) Bursa de ajutor social in cazul elevilor care provin din aceeasi familie (care indeplinesc
conditiile de acordare prevazute de lege), se acorda pentru fiecare dintre elevi (100 lei/elev/luna).
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de directorii unitatilor de
invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, iar hotararea va fi adusa la cunostinta publica si va
fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate, in conditiile legii, prin grija secretarului general al
unitatii administrativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihaela STOICESCU

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU

Brazi, 29 ianuarie 2021.
Nr.2 .

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 7.215 din 07.01.2021
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor
acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant
de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2021
In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare si prevederile Ordinului nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat emis de ministrul educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat
pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ preuniversitar. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această
destinaţie.
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.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi
stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Prin adresele nr. 3458 din 08.12.2020, respectiv nr.2127 din 08.12.2020, Scoala Gimnaziala
Comuna Brazi, judetul Prahova, respectiv Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea Mihai” sat Negoiesti,
comuna Brazi, au inaintat spre aprobare propunerile de burse pentru anul 2021, la fundamentarea acestora
aflandu-se atat cererile depuse de catre elevii beneficiari de bursa pentru semestrul I al anului scolar 2020
– 2021 cat si propunerile inaintate Consiliilor de Administratie ale Scolilor de Comisiile de acordare a
burselor.
Se propune astfel acordarea in anul 2021 a 265 burse/ totalul unitatilor de invatamant (100
burse de ajutor social si 165 burse de merit – conform propunerilor unitatilor de invatamant), astfel:
Scoala Gimnaziala Comuna Brazi - 30 burse de ajutor social si 45 burse de merit
Scoala Gimnaziala “Dumitru Hera” sat Batesti, Comuna Brazi – 35 burse de ajutor social si
50 burse de merit
Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea Mihai” Sat Negoiesti, Comuna Brazi - 15 burse de ajutor
social si 40 burse de merit
Scoala Gimnaziala “Antonie-Voda” sat Popesti, Comuna Brazi – 20 burse de ajutor social si
30 burse de merit
Deasemeni, cuantumul burselor acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat, elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant
de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2021, se propune astfel : - burse de ajutor social - 100
lei/elev/luna;
- burse de merit - pentru medie generala intre 8,50 si 9,00 - 150 lei/elev/luna.
- pentru medie generala intre 9,01 si 9,99 - 200 lei/elev/luna
- pentru medie generala 10,00
- 250 lei/elev/luna
Fata de cele mentionate mai sus propun consiliului local adoptarea Proiectului de hotarare
privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile
unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2021.
PRIMAR,
Leonaş RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 7.454 din 11.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza
cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2021
Potrivit art. 82 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia
de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
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.
Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a
burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării
de către elevi a activităţilor şcolare.
Potrivit Ordinului nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat emis de ministrul educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială,
cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu
această destinaţie.
Prin adresele nr. 3458 din 08.12.2020, respectiv nr.2127 din 08.12.2020, Scoala
Gimnaziala Comuna Brazi, judetul Prahova, respectiv Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea
Mihai” sat Negoiesti, comuna Brazi, au inaintat spre aprobare propunerile de burse pentru anul
2021, la fundamentarea acestora aflandu-se atat cererile depuse de catre elevii beneficiari de
bursa pentru semestrul I al anului scolar 2020 – 2021 cat si propunerile inaintate Consiliilor de
Administratie ale Scolilor de catre Comisiile de acordare a burselor.
Fata de cele mentionate mai sus se impune adoptarea de catre Consiliului local al
comunei Brazi a Proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor
care vor fi acordate elevilor din cadrul unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi,
judetul Prahova, in anul 2021.
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Georgeta ENESCU

