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HOTĂRÂREA NR. 41 
Din 28 Aprilie 2016 

privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din 
învătământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2016 

Consiliul local al oraşului Buftea 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul Juridic şi 
Autoritate Tutelară; 
Adresa Şcolii Gimnaziale nr.1 Buftea, nr. 812/2016, înregistrată la Primăria oraşului 
Buftea cu nr. 8489/2016; 
Adresa Şcolii Gimnaziale nr. 2 Buftea, nr. 973/2016, înregistrată la Primăria oraşului 
Buftea cu nr. 8498/2016; 
Adresa Liceului Tehnologic Barbu A. Ştirbei Buftea, nr. 484/2016, înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 8729/2016; 
Adresa Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu Buftea, nr.1677/2016, înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 8728/2016; 
Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de 
Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Criteriile generale aprobate 
de Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 modificat 
şi completat de Ordinul nr. 3470/2012, ale art.19 alin. (1 ), lit. (a) din Legea nr. 273/2006 -
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36, alin. 
(2), lit. (d) şi alin. (6), lit. (a), punct 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, 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 locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă numărul şi cuantumul burselor care se acordă elevilor din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2016, detaliate pe 
categorii pentru fiecare unitate de învăţământ, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Acordarea burselor se face de către unităţile de învăţământ, conform Ordinului 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/ 2011 modificat şi 
completat de Ordinul nr. 3470/2012, 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 2016. 



Art.3. Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi unităţile de 
învăţământ, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 
primarului Oraşului Buftea, unităţilor de învăţământ, Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov şi va 
fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 

~ 



ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 
NR. 41128.04.2016 

Numărul şi cuantumul burselor care se acordă elevilor din unităţile de Învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul 2016 

1. Numărul de 958 de burse, care se acordă elevilor din unităţile de Învăţământ 
preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2016, sunt detaliate astfel: 

Nr. Burse de Burse de Burse de 
Burse de 

crt Unitatea de învăţământ performanţă merit studiu ajutor 
social 

Şcoala Gimnazială nr. 1 
Buftea - 225 - 60 

1. 
Structura - Şcoala Gimnazială - 20 - 60 nr. 3 Buftea 
Structura - Şcoala Gimnazială - 5 100 nr. 4 Buftea 

2. Şcoala Gimnazială nr. 2 
3 145 3 60 Buftea 

3. Liceul Tehnologic "Dumitru 
3 160 - 10 Dumitrescu" 

4. Liceul Tehnologic "Barbu A. - 40 60 4 
Ştirbey" 

Total pe tipuri de burse 6 595 63 294 

TOTAL NR. BURSE 
958 

2. Cuantumul unei burse acordate pentru elevii din unităţile de Învăţământ preuniversitar 
de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2016, este stabilit În funcţie de tipul de bursă astfel: 

Tip bursă: Bursă de Bursă de merit Bursă de Bursă de ajutor social 
performanţă studiu 

Cuantum 
1200 lei/an 400 lei/an 300 lei/an 260 lei/an 

bursă: 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 
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