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                                                                                                               Proiect 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  în anul şcolar 

2021 - 2022 
 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al domnului prof. Gheorghe-Cătălin Coman, primarul 
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 22100/06.10.2021; 
            -  prevedrile H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022; 
 În temeiul prevederilor  art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul MECTS nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, art. 136, alin. 10 și 

art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
          Art.1.  Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, în semestrul I al 
anului şcolar 2021 - 2022, după cum urmează: 
 a) bursele de performanţă – 150 lei; 
 b) bursele de merit – 120 lei; 
 c) bursele de studii – 100 lei; 
 d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 100 lei. 
          Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, în semestrul II al 
anului şcolar 2021 - 2022, după cum urmează: 
 a) bursele de performanţă – 500 lei; 
 b) bursele de merit – 200 lei; 
 c) bursele de studii – 150 lei; 
 d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 200 lei. 
         Art.3.   Numărul burselor pentru anul şcolar 2021 - 2022 va fi stabilit  în limita 
fondurilor aprobate cu această destinaţie. 



          Art.4.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  de stat din municipiul Fălticeni. 
                            
 
                               INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

                                    
                             

                                                                                 AVIZAT  
                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
                                                              R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 
                                                                                                      

                                                                                             Nr. 22100/06.10.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului 

Fălticeni în anul şcolar 2021 - 2022 
 

 
 Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia 
socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. 
  Bursele de care pot beneficia  elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt: 
burse de performanţă, burse de merit, burse de studii şi burse de ajutor social. 
 Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat eneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de 
burse de studio şi de burse de ajutor social. 
 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. 

Potrivit  Ordinului  MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare, bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, 
II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, ale 
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-
ştiinţific, de nivel naţional.  
 În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului 
Fălticeni în anul şcolar 2021 – 2022. 

 
 

  INIŢIATOR,  
                                                            PRIMAR,  
                                        prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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Nr.  26130/18.11.2021 
 

                                                         
                                       
             

RAPORT DE SPECIALITATE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care 

pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului 
Fălticeni în anul şcolar 2021 - 2022 

 
 
               
 Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de 
burse de studiu şi de burse de ajutor social. 
 Cuantumul minim al burselor se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului. 
Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, iar criteriile 
specifice se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în 
limita fondurilor repartizare şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 
activităţilor şcolare. 
 Potrivit prevederilor H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim 
al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, 
pentru semestrul I al anului şcolar 2021 – 2022 cuantumul minim este de 100 lei, iar 
pentru semestrul II cuantumul minim al burselor este următorul: 500 lei pentru bursele de 
performanţă, 200  lei pentru bursele de merit, 150 lei pentru bursele de studiu şi 200 lei 
pentru bursele de ajutor social/ajutor social ocazional. 
             Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţin instituţiile de învăţământ şi din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, 
aprobate anual cu această destinaţie prin legea bugetului de stat. 
                                                                    
 
 

                                                 Şef.  Serv. financiar – contabilitate 
                                                 Ec. Laura Florea 

 
 

 

 

 

 


