
                                       ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare  ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii

Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  anul şcolar 2016-2017

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera d) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi

completările ulterioare,
- prevederile art. 3, art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2),  art. 13 lit. c) pct. 2  şi art. 19  din   Anexei la  Ordinul

MECTS nr.  5576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, cu  modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr. 1595 din 08.11.2016 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,

înregistrată sub nr.  3920  din 24.11.2016;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 3919  din 24.11.2016;
   - raportul nr. 3921  din 24.11.2016   al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 3922  din 24.11.2016 al  comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1,  art. 45, alin. (2), lit. a)  şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – (1) Pentru anul şcolar 2016-2017, se aprobă acordarea unor burse elevilor din ciclul gimnazial al
învăţământului preuniversitar de stat din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:

Nr.
crt.

Tipul bursei Numărul de elevi ce
 vor beneficia de burse

Cuantum 
bursă 

Cuantum anual 
burse  

1 Bursă de merit 10 400 lei/semestru 8000 lei

2 Bursă de ajutor social 9 50 lei/lună 5400 lei

(2) Bursele de merit se acordă semestrial, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare,  iar bursele de ajutor
social se acordă  lunar, atât pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare cât şi pe perioada vacanţelor şcolare.

(3)   Bursele se acordă din bugetul local al comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,   în limita fondurilor
aprobate cu această destinaţie.

Art. 2 -  Primarul comunei Gheorghe Doja şi compartimentul contabilitate vor  aduce la îndeplinire  prezenta
hotărâre.
   Art.  3 -   (1)  Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.  215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 (2) Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi 
va fi adusă la cunostinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Gheorghe Doja şi pe site-
ulwww.gheorghedojail.ro de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

 
                                  Primar,                                                               Avizat   pentru legalitate
                                Ion Mihai                                                                             Secretar,
                                                                                                                           Praf Monica

            Nr. 19
            Iniţiată  la GHEORGHE DOJA

Astăzi, 24.11.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


                                  

                            ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr. 3920 din 24.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre   privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului

burselor şcolare  ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  anul şcolar 2016-2017

Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera d) din Legea nr.  1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 3, art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2),  art. 13 lit. c) pct. 2  şi art. 19  din

Anexei la  Ordinul MECTS nr. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr.   1595 din 08.11.2016  a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;

   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.   3919  din 24.11.2016;

   

 Propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct.
1 si lit. b) precum şi  art. 45, alin. 2, lit. a)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să
se adopte hotărârea conform proiectului anexat.

 Primar,
ION MIHAI

                                 



                     ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
     Nr.    3919  din 24.11.2016

RAPORT
privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare  ce se vor acorda

elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
pentru  anul şcolar 2016-2017

Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera d) din Legea nr.  1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 3, art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2),  art. 13 lit. c) pct. 2  şi art. 19  din

Anexei la  Ordinul MECTS nr. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr.   1595 din 08.11.2016   a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;

Propun iniţierea unui  proiect de hotărâre privind  aprobarea tipului, numărului şi
cuantumului  burselor  şcolare   ce  se  vor  acorda  elevilor  din cadrul  Şcolii  Gimnaziale  din
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  anul şcolar 2016-2017.

 Pentru care am încheiat prezentul.

                                                            Inspector,
                                                    Dorobanţu Gilica



                                            ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
                            şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

                           Nr.     3921  din 24.11.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare  ce se vor acorda
elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

pentru  anul şcolar 2016-2017

Comisia  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, 

Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera d) din Legea nr.  1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 3, art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2),  art. 13 lit. c) pct. 2  şi art. 19  din

Anexei la  Ordinul MECTS nr. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr.    1595 din 08.11.2016 a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 3920  din 24.11.2016;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  3919  din 24.11.2016;
   

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,   proiectul  de  hotărâre   privind
aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare  ce se vor acorda elevilor din
cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  anul şcolar
2016-2017.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţia mediului şi turism, 



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru   activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
                         muncă şi protecţie socială, protecţia copilului

                    Nr.     3922  din 24.11.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare  ce se vor acorda
elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

pentru  anul şcolar 2016-2017

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă
şi protecţie socială, protecţia copilului,

Având în vedere:
- prevederile art.105 alin. (2) litera d) din Legea nr.  1/2011 privind Legea educaţiei

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 3, art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (2),  art. 13 lit. c) pct. 2  şi art. 19  din

Anexei la  Ordinul MECTS nr. 35576/2011 privind privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare  a  burselor  elevilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  cu   modificările  şi
completările ulterioare,

Examinând:
- adresa  nr.    1595 din 08.11.2016  a   Şcolii Gimnaziale – comuna Gheorghe Doja;
-  expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe  Doja,  în

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.  3920  din 24.11.2016;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  3919  din 24.11.2016;

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,   proiectul de hotărâre  privind aprobarea
tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare  ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii
Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru  anul şcolar 2016-2017.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,


