
 

PROIECT HOTĂRÂRE Nr.7 / 12.02.2018 
 

privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor 

pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala 

gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018 

 

                 Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 16.02.2018 

              Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul 

Neamț  și referatul secretarului comunei nr. 802 din 12.02.2018 și adresa nr.92/2018 a Școlii 

gimnaziale nr. 1 Dochia; H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 

2018; 

   În baza prevederilor art. 82 și art. 105 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; Legii nr. 

52/2003, privind transparenta decizionala în administrația publică;  

 

             In temeiul art. 36 alin. (4)  lit.a), alin. (6) lit. (a) pct. 1, art. 45, alin. (2) lit. a),  art. 115 

alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată; 
 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 
 

  Art. 1 (1) Se aprobă cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor Școlii 

gimnaziale nr. 1 Dochia în anul 2018, în sumă de .............. lei; 

  (2) Durata acordării acestor burse este de 9 luni/an (ianuarie-iunie 2018, respectiv 

octombrie-decembrie 2018 ). 

                        (3) Se aprobă suma de .............. lei necesară decontării transportului la și de la 

locul de muncă a personalului didactic și didactic auxiliar , angajați ai Școlii gimnaziale nr. 1 

Dochia. 

 

  Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei  

Dochia, Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dochia și directorul unității de învățământ preuniversitar de stat. 

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ, 

autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

comunei Dochia 

   

 

  

                   Inițiator, 

Primar, Păduraru Constantin 

                  Avizat, 

                    Secretar, Căpitanu Constantin 
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Nr.802 din data de 12 .02.2018 

          Aprob, 

                 Primar, Păduraru Constantin 

 

 

Referat  

Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda 

elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic 

auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018 
 

Având în vedere:  

- prevederile art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, conform cărora  

” (1) 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. 

    (2) 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. 

    (3) 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.” 

- Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat; 

 Prin adresa nr. 92/2018 a Școlii Gimnaziale Dochia pe anul 2018, este necesară suma de 

8000 de lei pentru acordarea de burse către Școala gimnazială nr. 1 Dochia. 

          Conform prevederilor art. 105 alin.2 lit (f) din Legea nr.1 /2011 privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, finanţarea 

complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar.  

Conform adresei nr.92/2018 a Școlii gimnaziale nr.1  Dochia , necesarul pe anul 2018 

pentru decontarea naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, este în sumă de 

25.000 lei. 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu actele normative menționate, propun 

adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

 

        Secretar, 

Căpitanu Constantin 
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