
 

                                                                        ROMANIA 

                                                                  JUDETUL ILFOV 

                                                         COMUNA CORNETU 

                     PRIMAR 
 

          PROIECT  
HOTĂRÂREA nr. _____ din _______________ 

privind aprobarea  cuantumului si a numărului burselor aferente semestrului I al anului școlar 
2020-2021  pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

 
       Consiliul Local al comunei Cornetu, județul Ilfov, întrunit în ședință extra/ordinară în data de  
........2020 
Având în vedere: 

 Adresa nr.1624/21.10.2020 transmisa de Scoala Gimnaziala nr.1 Cornetu, înregistrată la 
Primăria comunei Cornetu cu  nr.15916/22.10.2020, precum si adresa nr.1768/29.10.2020, 
inregistrata la Primaria comunei Cornetu sub nr.16235/2.11.2020,  

 Referatul de aprobare al primarului comunei Cornetu  nr. 16269/2.11.2020,  

 Raportul de specialitate al Biroului Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe, Resurse Umane, 
Evidența Patrimoniului, Autorizare Transport nr._______________, 

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cornetu pentru programe 
de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția 
mediului, turism, servicii și comerț  

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Cornetu pentru 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, activități social-
culturale, culte, tineret și sport 

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Cornetu pentru 
administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 
cetățenilor și relațiilor cu aceștia ; 

În conformitate cu prevederile art.82 alin.(1) și alin.(2)  din Legea educației naționale  
nr.1/2011,corobotate cu prevederile art.4 ,ale cap.Iși art.5,art.8 alin.(1) lit.a),ale cap.II din Ordinul 
MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor eevilor din 
învățământul preuniverrsitar de stat,cu modificările și completările ulterioare   

În temeiul prevederilor  art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a , pct.1 si art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

adopta urmatoarea 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de 

stat de pe raza comunei Cornetu, aferent semestrului I al  anului școlar 2020-2021 astfel: 
a) burse de merit 

 pentru media 10 -           150  lei/luna 

 pentu media 9,50-9,99-   140 lei/luna 

 pentu media 9,00-9,49-   130 lei/luna 

 pentru media 8,50-8,99-  120 lei/luna 
b) burse de ajutor social – 100  lei/luna  
c) burse de performanță   

 olimpiadă- 200lei/luna 



 concursuri cultural sportive -120 lei/luna 
Art.2.  Se aprobă acordarea unui număr de  126  burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Cornetu, jud.Ilfov  aferente semestrului I  al anului scolar 2020-2021, după cum 
urmează: 

a) burse de performanță – 4 (concursuri cultural-sportive) 
b) burse de merit - 104 
c) burse de ajutor social  - 18 

 Art.3. Bursele vor fi acordate din bugetul local al comunei Cornetu. 
Art.4.  Prevederile prezentei  hotărâri  vor fi duse la indeplinire  de Compartimentul Contabilitate, Buget, 
Impozite și Taxe, Resurse Umane, Evidența Patrimoniului, Autorizare Transport  și   Școala  Gimnazială   
nr.1  comuna Cornetu, judetul Ilfov. 
Art.5.  Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei Cornetu,  în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituției  Prefectului județului  Ilfov, 

 Primarului comunei Cornetu, 

 Compartimentului  Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe, Resurse Umane, Evidența     
 Patrimoniului, Autorizare Transport   

 Școlii Gimnaziale nr.1  com.Cornetu,jud.Ilfov 
 
 
 

INIȚIATOR                                                            AVIZAT DE LEGALITATE 
  PRIMAR                                                                   SECRETAR GENERAL 
Adrian Eduard Stoica                                              Daniela Vasilescu   

 
 



Nr. 16269/2.11.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  cuantumului si a numărului burselor aferente semestrului I al anului școlar 

2020-2021  pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

 

 

  Având in vedere adresa Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu  nr.1624/21.10.2020, înregistrată la 

Primăria comunei Cornetu sub nr.15916/22.10.2020, prin care solicită  acordarea unui număr de 4 

burse de performanță, 104 - burse de merit  si 18 de burse  de  ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat din  comuna  Cornetu în anul scolar 2020-2021, tinând cont de 

OMECTS nr.5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,  

 Propun spre dezbatere si aprobare  Consiliului Local al comunei Cornetu prezentul proiect de 

hotărâre privind aprobarea  cuantumului si a numărului burselor aferente semestrului I al anului școlar 

2020-2021  pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnaziala nr.1 Cornetu. 
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Nr. 16422/6.11.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind aprobarea  cuantumului si a numărului burselor aferente semestrului I al anului 
școlar 2020-2021  pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

 

Avand in vedere  solicitarea Scolii Gimnaziale nr .1 Cornetu nr. 1624/21.10.2020, inregistrata la 

Primaria comunei Cornetu cu nr. 15916/22.10.2020,  tinând  cont de  H.C.L .  nr. 24 / 2020 privind 

aprobarea  bugetului  local de venituri şi cheltuieli al comunei  Cornetu  pentru anul 2020 in care,   la cap. 

65- Învăţământ ,  cheltuieli cu burse ,  s-a prevazut suma  de   144.000 lei, din care pana la data de 30 

octombrie s-a utilizat suma de 99.917  lei, apreciem ca se poate  aproba  acordarea burselor mentionate de 

Scoala Gimnaziala nr. 1 Cornetu.  

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor 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. 

 

   CONSILIER ,  

                                    STOICA PAULA 

 


