Școala Gimnazială Popricani

Hotărâre nr. 20 /02.03.2016
cu privire la revizuirea și aprobarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea
anul şcolar 2015/2016
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Popricani întrunit în ședință ordinară în
data de 02.03.2016 ;
Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Voinescu Simona Elena,
președintele CA și referatul de specialitate prin care doamna prof. Voinescu Simona
Elena,director al Școlii Gimnaziale Popricani, solicită emiterea hotărârii CA cu privire la
aprobarea burselor sociale pentru anul şcolar 2015/2016, semestrul al II-lea;
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 02.03.2016 s-a analizat şi s-a aprobat
raportul comisiei de acordare a burselor şcolare, pentru anul şcolar 2015/2016, semestrul al IIlea;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 558/1998 - pentru modificarea anexelor 1 si 2
din HG nr. 445/1997 privind criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material
pentru elevi, studenţi si cursanţii din învăţământul de stat;
Având în vedere prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedre faptul că pentru semestrul I au fost aprobate un număr de 62 burse
sociale;
Având în vedere că în semestrul al II-lea au solicitat și au depus dosare în termenul
stabilit un număr de 5 elevi ( 3 dosare pentru bursă de merit și 2 dosare pentru bursă situație
materială grea);
Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014
Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, ale Legii nr. 53/2003 republicată,
privind Codul muncii;
În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă 58 de burse sociale pentru semestrul al II-lea, anul școlar 2015-2016,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.S-a sistat acordarea burselor pentru neîndeplinirea criteriilor de acordare pentru
următorii elevi:
Ungureanu Radu Constantin-corigent
Borcoi Larisa Naomi-corigentă
Andrei Gabriela Emanuela-corigentă
Lingurariu Narcisa Petronela-corigentă
Gherghel Iulian-Vivian-corigent
Iacomi George Constantin-transferat.
Art.3 Se aprobă acordarea bursei de merit în semestrul al II-lea pentru elevii :
Ghidersa Lavinia-clasa a V-a A, media 9,92;
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Suru Daniel Dumitru-clasa a V-a B, media 9,64;
Balahur Emenuel Mihai-clasa a VIII-a, media 9,64.
Art.4. Se aprobă acordarea bursei pentru situație materială grea în semestrul al II-lea
pentru elevii :
Roșcan Sergiu Constantin, clasa I B.
Art.5 Nu se aprobă bursa pentru neîndeplinirea criteriilor de acordare la următorii
elevi:
Ionescu Ștefan-clasa a V-a B, corigent.
Art.6 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și
va fi afișată prin grija secretarului CA.

Președinte ședință,
Prof. Voinescu Simona Elena

Total membri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

7
7
7
0
0

Școala Gimnazială Popricani

REFERAT DE SPECIALITATE
Cu privire la aprobarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea anul şcolar 2015/2016
Având în vedere prevederile H.G. nr. 558/1998 - pentru modificarea anexelor 1 si 2
din HG nr. 445/1997 privind criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material
pentru elevi, studenţi si cursanţii din învăţământul de stat;
Având în vedere prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014
Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată,
privind Codul muncii;
Conform cărora se acordă burse sociale și care stabilesc că analiza dosarelor și
aprobarea se fac semestrial;
Având în vedere că în semestrul I au întrunit condițiile pentru acordarea bursei un
număr de 62 elevi;
Având în vedere că ăn semestrul al II-lea au solicitat și au depus dosare în termenul
stabilit un număr de 5 elevi ( 3 dosare pentru bursă de merit și 2 dosare pentru bursă situație
materială grea)
I Baza legală pentru aprobarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea, anul şcolar
2015/2016
 Legea E.N. nr. 1/2011
 ROFUIP aprobat cu OMECTS 5115/2014;
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu
OMEN nr 4619/2014
 Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii
 H.G nr 558/1998- pentru modificarea anexelor 1 si 2 din HG nr. 445/1997 privind
criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi, studenţi
si cursanţii din învăţământul de stat;
 OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Pentru aceste motive , vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de
Administrație cu privire la aprobarea burselor sociale pentru anul şcolar 2015/2016

Director,
Prof. Voinescu Simona Elena
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EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la aprobarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea anul şcolar 2015/2016
Având în vedere referatul de specialitate întocmit de profesor Voinescu Simona
Elena, director al Școlii Gimnaziale Popricani, prin care solicită promovarea proiectului de
hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea burselor şcolare pentru anul
şcolar 2015/2016
Având în vedere prevederile H.G. nr. 558/1998 - pentru modificarea anexelor 1 si 2
din HG nr. 445/1997 privind criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material
pentru elevi, studenţi si cursanţii din învăţământul de stat;
Având în vedere prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014
Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 ,
Având în vedere că în conformitate cu acestea se acordă burse sociale, iar analiza dosarelor și
aprobarea se fac semestrial;
Având în vedere că în semestrul I au întrunit condițiile pentru acordarea bursei un
număr de 62 elevi;
Având în vedere că ăn semestrul al II-lea au solicitat și au depus dosare în termenul
stabilit un număr de 5 elevi ( 3 dosare pentru bursă de merit și 2 dosare pentru bursă situație
materială grea)
I Baza legală pentru aprobarea burselor sociale pentru anul şcolar 2015/2016
 Legea E.N. nr. 1/2011
 ROFUIP aprobat cu OMECTS 4925/2005;
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu
OMEN nr 4619/2014
 Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii
 H.G nr 558/1998- pentru modificarea anexelor 1 si 2 din HG nr. 445/1997 privind
criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi, studenţi
si cursanţii din învăţământul de stat;
 OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea, anul şcolar 2015/2016.

Președinte Consiliului de administrație,
Prof. Voinescu Simona Elena

