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HOT ĂRÂREA NR. 45 
Din 30 Aprilie 2013 

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora, 
pentru anul 201 3 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic şi Autoritate Tute lară ş i al 

Direcţiei Economice; 
• Propunerile transmise de către unităţ il e de învăţământ preuniversitar din oraşu l 

Buftea; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; Avizul Comisiei pentru 

Învăţământ , Sănătate, Familie ; 
• Prevederile art.105 alin . (2) lit. (d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201 1, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36 alin . (2) , lit. (d) şi alin. (6) , lit. (a), punct 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală , republicată , cu modifică rile şi comp letă ri le 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Criterii generale aprobate de Ordinul Ministrului 
Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/ 2011 modificat şi completat de Ordin ul 
nr. 3470/2012, ale Legii bugetului de stat pe anul 20 13 şi ale art.19 al in. (1), lit. (a) din Legea 
nr. 273/2006- privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) şi ale art.115, alin. (1 ), lit. (b), din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică loca lă , republicată cu mod ifică rile ş i comp letările 

ulterioare; 
Consiliu/local al oraşului Buftea 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă numărul ş i cuantumul burselor şcolare care se acordă elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşu l Buftea pentru anul 2013, detaliate pe 
categorii pentru fiecare unitate de învăţământ, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art. 2. Acordarea burselor se face de către Directorul un ităţi lo r de învăţământ în 
funcţie de criteriile aprobate de către Consiliile de administraţie ale acestora, numărul de 
burse aprobat şi în limita fondurilor alocate din bugetul local pentru anul 20 13. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se în credinţează 

Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate ş i conducerea unităţilor de învăţământ 
potrivit competenţelor. 



Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, unităţilor de învăţământ în vederea aducerii la îndeplinire şi In stituţiei 

Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează , 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOCA 

S~ETAR, 

GHEOR~ANA-CAMELIA 



ANEXA LA H.C.L NR. 15" /Jo. o~. 2013 

NUMĂRUL ŞI CUANTUMUL BURSELOR ŞCOLARE PENTRU ANUL 2013 
DETALIATE PE CATEGORII PENTRU FIECARE UNITATE DE ÎNV Ă T ĂMÂNT DIN 

' ORAŞUL BUFTEA 

1.1. Numărul de 862 burse şcola re , care se acordă elevilor din unităţi le de învăţămân t 
preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2013, sunt detaliate astfel : 

Nr. 
TOTAL 

Burse de 
Burse 

Burse de 
Burse de 

crt Unitatea de Învătământ Burse 
performanţă 

de 
studiu ajutor 

şco lare merit social 
1. 

Şcoala Gimnazia lă nr. 1 Buftea 285 215 70 - -
Structura - Şcoa la 76 - 50 - 26 

Gimnazia lă nr. 3 Buftea 
Structura - Şcoa la 137 - 27 - 110 

Gimnazială nr. 4 Buftea 
2. 

Şcoala Gimnazia lă nr. 2 Buftea 170 110 60 -

3. 
Liceul Tehnologic "Dumitru 

90 3 57 20 10 Dumitrescu" 

4. 
Liceu l Tehnolog ic "Barbu A. 

104 - 40 60 4 Stirbey" 

TOTAL 862 3 499 80 280 

11. 1 Cuantumul burselor şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din oraşul Buftea, pentru anul 2013, este stabilit astfel: 

• 1. 200 lei/an - bursa de performanţă 
• 400 lei/an - bursa de merit 
• 300 lei/an - bursa de studiu 

260 lei/an - bursa de aj utor social 

SE2ifTAR, 

GHEOR~*IANA - CAMELIA 


