
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

PROIECT 
privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta si a numarului acestora 

acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2016-2017 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere prevederile art.105, alin.2 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, ale 
art.3, art.4 ,art.6 , art.8 din din CRITERII GENERALE din 7 octombrie 2011 de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
 Având în vedere prevederile art.2, art.3 si art.5 din Ordonanta  Guvernului privind  
controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata; 
 Avand in vedere adresele nr.7033/14.10.2016-18420/17.10.2016 primita de la Colegiul 
National „Stefan cel Mare”, nr.6107/14.10.2016-18582/19.10.2016 primita de la Liceul „Vasile 
Conta”, nr.8905/14.10.2016-18411/17.10.2016 primita de la Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, 
nr.1591/03.10.2016 primita de la Scoala Gimnaziala Domneasca „Grigore Ghica Voda” , prin 
care se identifica elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele scolate etapa judeteana/nationala si 
la concursurile nationale in anul 2016; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate  realizat de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala, din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ , înregistrate sub nr. 20435/15.11.2016; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2, lit.b,alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, art. 45 alin.2, 
lit.a , art.115 alin.1, lit.b si din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aproba un numar de 65 burse pentru elevii din Tirgu Neamt inscrisi in 

invatamantul preuniversitar de stat pentru anul  scolar 2016-2017: 
 Burse de performanta  : 14 
 Burse de merit : 51 

Art.2. Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din Tirgu Neamt inscrisi in 
invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2016-2017, astfel: 

 Burse de performanta  : 500 lei 
 Burse de merit : 150 lei 

Art.3. Se aproba un sprijin financiar in suma fixa de 500 lei/elev , pentru un numar de 6 
(sase) elevi, ce au ce au avut merite deosebite in anul scolar 2015-2016 si au finalizat 
invatamantul preuniversitar de stat ; 

Art.4. Se aproba numarul si tipul de burse pentru fiecare institutie de invatamant 
preuniversitar de stat din Tirgu Neamt, conform anexei care face parte din prezenta hotarare; 

Art.5. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul in care Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei 
orasului Tirgu  Neamt va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari ; 
 Art.6.  La data aprobarii prezentei se abroga HCL nr.215/29.10.2015 si alte acte initiate si 
aprobate la aceasta hotarare; 
 Art.7. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

   
   Initiator, 

  Primar: HARPA Vasilicã  
          Contrasemneaza, 

              Secretar, 
                                   jr. Laura Elena Maftei 

 
 



ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ  - PRIMAR - 
       NR. 20435/15.11.2016 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta si a numarului acestora 

acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2016-2017 
 
 
 Având în vedere prevederile art.105, alin.2 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, ale 
art.3, art.4 ,art.6 , art.8 din din CRITERII GENERALE din 7 octombrie 2011 de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
 Avand in vedere adresele: 

 nr.7033/14.10.2016-18420/17.10.2016 primita de la Colegiul National „Stefan cel Mare”, 
 nr.6107/14.10.2016-18582/19.10.2016 primita de la Liceul „Vasile Conta”, 
 nr.8905/14.10.2016-18411/17.10.2016 primita de la Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, 
 nr.1591/03.10.2016 primita de la Scoala Gimnaziala Domneasca „Grigore Ghica Voda” , 

primite de la centrele scolare cu identificarea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele 
scolate etapa judeteana/nationala si la concursurile nationale in anul 2016, situatii care se prezinta 
astfel : 

o Colegiul National „Stefan cel Mare” : 22 burse merit +1 bursa performanta 
o Colegiul tehnic „Ion Creanga” Tirgu Neamt : 16 burse de merit + 11 burse 

performanta + 3 premii (sprijin financiar) pentru elevii care au finalizat invatamantul 
preuniversitar de stat 

o Liceul Tehnologic „Vasile Conta” : 3  burse merit + 1 bursa performanta + 3 premii 
(sprijin financiar) pentru elevii care au finalizat invatamantul preuniversitar de stat 

o Scoala Gimnaziala nr.3: nu solicita 
o Scoala Gimnaziala Domneasca „Grigore Ghica Voda : 10 burse merit +1 bursa 

performanta 
 

Fata de cele prezentate va rugam  sa aprobati  : 
 51 burse de merit  ,  
 14 burse de performanta ; 
 6 premii , acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2015 - 

2016, conform situatiilor scolare prezentate de centrele scolare; 
 cuantumul unei burse de merit, in suma de 150 lei; 
 cuantumul unei burse de performanta , in suma de 500 lei; 
 cuantumul unui sprijin financiar in suma fixa de 500 lei / elev (student) , pentru un 

numar de 6 (sase) elevi, ce  au avut merite deosebite in anul scolar 2015 - 2016 si au 
finalizat invatamantul preuniversitar de stat . 

 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ                             Avizat, 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala       Primar, 
NR. 20435/15.11.2016                          Harpa Vasilicã 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta si a numarului acestora 

acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2016-2017 
 
Avand in vedere : 
„art.2 (c) - „control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor 
efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;” 
art.3 - „controlul intern are următoarele obiective generale: 
- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiilor publice, stabilite în concordanţă cu 
propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă; 
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 
- respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii; 
- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi 
informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin 
rapoarte periodice.” 
art.5 - „Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o bună 
gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea 
fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.” 

din Ordonanta  Guvernului privind  controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- 
republicata; 

Avand in vedere : 
 „Art. 3-(1)Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
(2)Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
Art. 4- 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. 
Art. 6- (1)Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 
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)Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă 
bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până la 
data de 1 octombrie. 
(3)Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului şcolar următor celui 
în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1). 
(4)În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 
10. 
Art. 8- (1)Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 
b)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale 
organizate de MECTS; 
c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 
sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.” 

din CRITERII GENERALE din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat 

  
 
 Avand in vedere adresele: 

 nr.7033/14.10.2016-18420/17.10.2016 primita de la Colegiul National „Stefan cel Mare”, 
 nr.6107/14.10.2016-18582/19.10.2016 primita de la Liceul „Vasile Conta”, 
 nr.8905/14.10.2016-18411/17.10.2016 primita de la Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, 
 nr.1591/03.10.2016 primita de la Scoala Gimnaziala Domneasca „Grigore Ghica Voda” , 

primite de la centrele scolare cu identificarea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele 
scolate etapa judeteana/nationala si la concursurile nationale in anul 2016, situatii care se prezinta 
astfel : 

o Colegiul National „Stefan cel Mare” : 22 burse merit +1 bursa performanta 



o Colegiul tehnic „Ion Creanga” Tirgu Neamt : 16 burse de merit + 11 burse 
performanta + 3 premii (sprijin financiar) pentru elevii care au finalizat invatamantul 
preuniversitar de stat 

o Liceul Tehnologic „Vasile Conta” : 3  burse merit + 1 bursa performanta + 3 premii 
(sprijin financiar) pentru elevii care au finalizat invatamantul preuniversitar de stat 

o Scoala Gimnaziala nr.3: nu solicita 
o Scoala Gimnaziala Domneasca „Grigore Ghica Voda : 10 burse merit +1 bursa 

performanta 
 
Fata de cele prezentate va rugam  sa aprobati  : 

 51 burse de merit  ,  
 14 burse de performanta ; 
 6 premii , acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2015 - 

2016, conform situatiilor scolare prezentate de centrele scolare; 
 cuantumul unei burse de merit, in suma de 150 lei; 
 cuantumul unei burse de performanta , in suma de 500 lei; 
 cuantumul unui sprijin financiar in suma fixa de 500 lei / elev (student) , pentru un 

numar de 6 (sase) elevi, ce  au avut merite deosebite in anul scolar 2015 - 2016 si au 
finalizat invatamantul preuniversitar de stat . 

 
  

Prenume, nume      Functia publica             Semnatura  Data 

Ecaterina Iosub 
Director executiv 

Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala 

 15.11.2016 

 
Intocmit:Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU si 

dezvoltare locala 
 15.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa la H.C.L. nr……….din……… 

 
 

Centrul scolar Numar 
burse 
merit 

Numar 
burse 

performanta 

sprijin 
financiar in 
suma fixa de 
500 lei / elev 

(student) 

TOTAL 

Colegiul tehnic „Ion Creanga” 
Tirgu Neamt 16 11 3 30 

Liceul Tehnologic „Vasile 
Conta” 3 1 3 7 

Scoala Gimnaziala nr.3 0 0 0 0 
Colegiul National „Stefan cel 

Mare” 22 1 0 23 

Scoala Domneasca „Ghe.Ghica-
Voda” 10 1 0 11 

TOTAL 51 14 6 71 
 


