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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului burselor școlare de merit 

ce se vor acorda elevilor de la școlile de pe raza comunei Raciu

Consiliul Local al Comunei Raciu, Județ Dâmbovița,
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2015,
Având în vedere:

 prevederile  art.  82  din  Legea  nr.  1/2011  a  Educației  Naționale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  11-  16 din Ordinul  MECTS nr.  5576/2011 privind  aprobarea  Criteriilor
generale  de  acordare  a  burselor  elevilor  din  învățământul  preuniversitar  de  stat,  cu
modificările și completările ulterioare;

 referatul nr. 1623/25.03.2015 al Compartimentului Contabilitate și Buget Local al Primăriei
Raciu, Nota de fundamentare nr.  1610/24.03.2015 a inițiatorului  – consilier local  Bucur
Simona, și avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b
din  Legea  nr.  215/2001  a  administrației  publice,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:   

Art. 1 (1) Se aprobă cuantumul burselor școlare de merit care se vor acorda elevilor din ciclul
gimanazial de la școlile aflate pe raza comunei Raciu în anul 2015, după cum urmează:

 bursă de merit individuală: 100 lei/an școlar/elev.
 bursă de merit grup/echipă: 200 lei/an școlar/grup/echipă.

Art. 2 Criteriile avute în vedere la acordarea burselor școlare de merit sunt următoarele:
(1) Elevul are cea mai mare medie generală anuală din clasă și media 10 la purtare.
(2) Elevul a obținut premiul I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor

școlare naționale, organizate de MECS.
(3) Elevul/Echipa/Grupul  a  obținut  premiul  I,  II  sau  III  la  etapele  județene  ale

competițiilor/concursurilor  cultural-artistice,  cu  caracter  sportiv  sau  cu  caracter  tehnico-
științific, de nivel național organizate de MECS. 

(4) Dacă  mai  mulți  elevi  din  aceeași  clasă  îndeplinesc  una  dintre  condițiile  de  mai  sus,
beneficiază cu toții de burse de merit. 

Art.  3  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Raciu iar cu aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate se însărcinează
secretarul comunei Raciu.

           Președinte de ședință, Secretar,
     Consilier local Badea Angel         Zaharia Alin
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