
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CORNU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2018-2019 

 
 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

          având în vedere temeiurile juridice. respectiv prevederile: 
a) art.36 alin.(6) lit.a pct.1 precum şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 
c) Ordinului nr.5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învăţământul  preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
d) Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
9439/22.11.2018, 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 9440/22.11.2018, 
c)rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
 Art.1. - Se aprobă cuantumul burselor şcolare aferente anului şcolar 2018-2019, conform 
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Școlii gimanziale profesor Cristea Stănescu Cornu, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicoleta STOIAN 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 

Cornu, 6 decembrie 2018 
Nr. 61 
 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 

http://www.primariacornu.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
Anexa la H.C.L. nr.61/6.12.2018 

Tabel nominal  
cu elevii care vor beneficia de burse în anul şcolar 2018-2019 şi cuantumul acestora 

 
Nr.crt. Numele si prenumele Clasa Tipul 

bursei 
Domiciliul Cuantum bursă  

lei/lună 
1  VI Merit 10 Cornu de Sus 100 
2  VIII 9,97 Cornu de Sus 100 
3  VII 9,96 Cornu de Jos 100 
4  VI 9,93 Cornu de Jos 100 
5  VII 9,93 Cornu de Jos 100 
6  VIII 9,91 Cornu de Jos 100 
7  VI 9,87 Cornu de Jos 100 
8  VII 9,86 Cornu de Sus 100 
9  VII 9,83 Cornu de Sus 100 
10  VIII 9,73 Cornu de Jos 100 
11  VIII 9,64 Cornu de Sus 100 
      
1  V Boală Cornu de Jos 50 
2  VI “ Cornu de Sus 50 
3  II “ Cornu de Sus 50 
4  IV “ Cornu de Jos 50 
5  Preg. “ Cornu de Jos 50 
6  VI “ Cornu de Jos 50 
7  II “ Cornu de Sus 50 
8  V “ Cornu de Jos 50 
9  I “ Cornu de Jos 50 

10  Preg. “ Cornu de Jos 50 
      

1  I socială Cornu de Jos 50 
2  II “ Cornu de Jos 50 
3  V “ Cornu de Sus 50 
4  III B “ Cornu de Jos 50 
5  VIII A “ Cornu de Jos 50 
6  VII “ Cornu de Sus 50 
7  VIII B “ Cornu de Jos 50 
8  III B “ Cornu de Jos 50 
9  VIIA  Cornu de Jos 50 

10  IV “ Cornu de Jos 50 
11  VII  “ Cornu de Jos 50 
12  I “ Cornu de Sus 50 
13  III B “ Cornu de Jos 50 
14  IV “ Cornu de Jos 50 
15  VI “ Cornu de Jos 50 
16  VIII B “ Cornu de Sus 50 
17  Preg. “ Cornu de Sus 50 
18  II “ Cornu de Sus 50 
19  III A “ Cornu de Jos 50 
20  III B “ Cornu de Jos 50 
21  III B “ Cornu de Jos 50 

 
Preşedintele de şedinţă,                                           Secretarul comunei, 
Nicoleta STOIAN                                                        Daniela IANCU 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                             Nr. 9439/22.11.2018 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2018-2019 
 

Potrivit 36 alin.(6), lit.”a”punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local are competenţa de a asigura 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice inclusiv educaţia, iar potrivit art.105 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli 
sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. Finanţarea 
complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 
unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
următoarele categorii de cheltuieli: 
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b) subvenţii pentru internate şi cantine; 
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d) cheltuieli cu bursele elevilor; 
e) cheltuieli pentru transportul elevilor,  
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii, etc. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.5576/2011, privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul  preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 
pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
 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 se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile 
de învăţământ preuniversitar, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
Cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. 

Şcoala cu clasele I-VIII « Profesor Cristea Stănescu » Cornu, a depus la Biroul Buget local 
dosarele cu solicitări de burse, care conţin documente justificative privind plata unor burse de 
boală şi sociale pentru perioada anului şcolar 2018-2019, iar compartimentul de resort a analizat 
aceste documente şi a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 În ceea ce priveşte cuantumul acestor burse, se propun următoarele sume: 
- pentru bursa socială = 50 lei/lună, 
- pentru burse de merit = 100 lei/lună, 
- pentru bursa de boală = 50 lei/lună. 
 

Primar, 
Cornel NANU 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                    
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURLOR ADMINISTRATIVE 
BIROU BUGET LOCAL – COMPARTIMENT CHELTUIELI      
 

Nr. 9440/22.11.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare  
aferente anului şcolar 2018-2019 

 
Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice este reglementată de art.105 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale, care conţine următoarele prevederi: “Finanţarea complementară 
se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pevaloarea adăugată, pentru următoarele 
categorii de cheltuieli: 
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b) subvenţii pentru internate şi cantine; 
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d) cheltuieli cu bursele elevilor; 
e) cheltuieli pentru transportul elevilor; 
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.5576/2011, privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul  preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 
pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
 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 se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile 
de învăţământ preuniversitar, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
Cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. 

Pentru plata burselor şcolare aferente anului şcolar 2018-2019, Şcoala cu clasele I-VIII 
« Profesor Cristea Stănescu » Cornu a înregistrat și analizat toate documentele justificative, 
prevăzute de legislaţia în vigoare, fiind aprobate de Consiliul de administrație în luna octombrie 
2018.  

Analizând aceste documente justificative, considerăm că proiectul de hotărâre iniţiat 
îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate, iar sumele necesare pentru plata 
acestor cheltuieli se pot deconta din bugetul destinat pentru capitolul bugetar învăţământ secţiunea 
burse. 
 
                              Director executiv,                                       Inspector, 
                              Alina NISTORICĂ                                   Irina BARBU 
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