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HOTĂRÂRE 

°"'""" Ul4 ' '1, 4. 6 

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului li al anului 

şcolar 2021-2022 pentru elevii din învăjământul preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum ş i pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , cu modificările ş i 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23 .02.2022; 

Luând în considerare proiectul de lwt<'irâre iniţiat de domnul Costache Adrian, 

consilier local, pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente 

Semestrului II al anului şcolar 2021 - 2022 pentru elevii din învăjământul preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Costache Adrian, consilier local în 

cadrul Consi liului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de fundamentare nr. 801/18.02.2022 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 a l Municipiului Bucureşti , înregistrată la 

Primăria Sectorului 2 sub nr. 28537118.02.2022; 

- Raportul de specialitate nr. 29253/2 1.02.2022 prezentat de Direcţia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Amendamentul formulat de grupul de consilieri PNL înregistrat la cabinet 

Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 562/23 .02.2022; 

- Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi 

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 a l Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret ş i 
Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ; 



- Avizul Comisiei pentru Transparenţă , Reducerea Birocraţie i ş i Inovaţie din cadrul 

n~,.~·, .,- ;·;;~~is~::i~:aal n~~c;~;~l:~~ .: 11 ~~;~cip~~~~~:u~:eş~~tre Primarul Sectorului 2 

~~ --~i~~m.1 prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director 

~oliv al Direcţie i Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de 

conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

A vând vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 9 alin. (7), art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteri ilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, astfel 

cum a fost modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Educaţie i nr. 3073/2022 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ş i 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului 

minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu ş i de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 

202 1 - 2022. 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) fit. I) din Ordonanfa 

de Urgenfă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HO TĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă un număr de 18.022 burse ce se vor acorda elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municip iului Bucureşti, 

aferente Semestrului II al anului şcolar 202 1 - 2022. 

Art.2 Cuantumul burselor de performanţă, de merit, de studiu, sociale ş1 

sociale ocazionale, aferente Semestrului II al anului şcolar 202 1-2022, este cel menţionat 

în Anexa ce cuprinde o pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Răspunderea pentru corectitudinea ş i legalitatea s ituaţie i drepturilor băneşti 

aferente burselor şcolare revine Consiliilor de admini straţie ale unităţilor de învăţământ. 

În s ituaţia în care există suspiciuni privind veridicitatea ş i declaraţiile privind veniturile, 

reprezentanţii unităţilor de învăţământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către 

instituţiile cu atribuţii de as istenţă socia lă competente în acest sens. 

. ; 



Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , Direcţia Economică, 

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a 

revederilor prezentei hotărâre. 

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DINU ALEXANDRU 

Hotărâre nr. 63 

Bucureşti, 23.02.2022 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, 
ELEN NIŢĂ 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a/os/ adoptală de Consiliul Local al Seclorului 2 

al Municipiului Bucureşti în şedin/a ordinară din data de 23.02.2022 cu respectarea prevederi/or ari. 140 din Ordonan/a de 

Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 



A11ex<l la HCLS2 nr. 63123.02.2022 

SITUATIE PRIVIND NUMARUL SI CUANTUMUL BURSELOR, PE CATEGORII DE BURSE, 
ACORDATE IN SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2021-2022 

Nr. Categorii de burse scolare 

TOTAL BURSE, din care: 

I. BURSE DE PERFORMANTA 

Locul I la eta pele nationale la et apele nationale ale compet itiilor scolare 

1. nationale organizate de ME 

Locul 11 la etapele nationale la etapele nationale ale competitiilor scolare 

nationale organizate de ME 

Locul 111 la etapele nationale la etapele nationale ale competitiilor scolare 

nationale organizat e de ME 

2. Calificare in loturile de pregatire pentru competitii internationale 

Locul I la etapele nationale la competitii/concursuri cultural-artistice 1 sportive 

3. sau tehnico-stiintifice. 

Locul 11 la etapele nationale la competitii/concursuri cultural-artistice 1 sportive 

sau t ehnico-stiintifice. 

Locul 111 la etapele nationale la competitii/concursuri cultural-artistice 1 sportive 

sa u tehnico-stiintifice. 

Locurile 1,11 sau 111 la competit iile sportive internationale la care participa loturile 

4. nationale ale României 

Numar de burse 

18,022 

22 

13 

4 

1 

2 

1 

1 

o 

o 

li. BURSE DE MERIT 12,191 

1. Rezultate deosebite la invatatura si disciplina , din care: 12,191 

Cuantum lunar 

bursa 

-lei-

X 

X 

1,200 

1,100 

1,000 

1,000 

550 

525 

500 

1,000 

X 

X 

1---a-4_M_e_d_ia_1_0~,o_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1~~~~1~,_57_2-1-~~~~6_0_HM (/) 
b Medii cuprinse intre 9,99-9,50 10,619 301 'J) ~ 

m. (t) 
Locurile 1,11 sau111 la etapele judetene ale competitiilor/ concursurilor cultural-

r"\ :J ,..„~ 
2. artistice , sportive sau t ehnico-stiintifice, din care: O x ~ ' cti :.:.:: 

1--~-1-~~--=--'-~~~~~~~~~--=-~~~~~~~~~~~~~4-~~~~~-1-~~~~~~~"'l"l\J(~ ~- J 

Locul I la etapele judetene ale competitiilor/ concursurilor cu ltural-artist ice 1 c· '' 
1---a-t~sp_o_rt_i_ve~sa_u_t_e_h_ni_c_o-_s_ti_in_ti_fi_ce~~~~~~~~~~~~~~~~~--1~~~~~-0-1-~~~~-30_lC~~;,_.- ~~ 2i 

Locul 11 la etapele judetene ale competitiilor/ concursurilor cultural-art istice I }~ er 
b sportive sau tehnico-stiintifice O 20C JJ ~ 

i--~-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~-+-~~~~~~ (t) 

Locul 111 la etapele judetene ale competitiilor/ concursurilor cu ltural-artistice 1 

c sportive sau tehnico-stiintifice 

III. BURSE DE STUDIU 
a Burse de studiu 

IV. BURSE SOCIALE 
a Elevi orfani I aflati in intretinerea unui singur parinte 

b Elevi cu deficiente produse de boli 

c Elevi care provin din mediul ru ral 

d Elevi care provin din familii cu venituri mici 

V. BURSE SOCIALE OCAZIONALE 

PREŞEDINTE DE ŞEDI 
DINU ALEXANDR 

o 100 

691 
691 200 

5,112 
1,340 400 

1,133 400 

992 200 

1,647 400 

6 400 lei/an 


