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NOTA NR. 6~.3 I ol.f.//.~ d/ ;;/-

M!NISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

Catre toate unitatile de invatamant gimnazial ~i liceal din Craiova 

Prin prezenta, va informam caa fost adoptata, de catre Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, HOTARAREA NR. 407 privind aprobarea cuantumului !ji a 

numiirului de burse acordate elevilor din invii{iimiintul preuniversitar de stat din 

municipiul Craiova, in anul fiColar 2017-2018. 

Va transmitem, ata~at, copia actului normativ mai sus mentionat. 

Inspector ~colar, 

Prof. Eugen TUTULEASA 

~ .. 
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MUNICIPIUL CRAIOV A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPHJLUI CRAIOV A 

HOT ARAREA NR. 407 
privind aprobarea cuantumului §i a numarului de burse aco1rdate elevilor din 

lnviitamantul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, In anul §Colar 2017-
2018 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in 9edinta ordinara din data 
de 26.10.2017; 

A vand in vedere raportul nr.144666/2017 intocmit de Direc\ia Economico -
Financiara prin care se propune aprobarea cuantumului 9i a numarului de burse acordate 
elevilor din inva\amantul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, in anul 9colar 
2017-2018; 

In confonnitate cu prevederile Legii Educa\iei Nationale nr.1/2011, Ordinului 
Ministrului Educa\iei, Cercetiirii, Tineretului 9i Spo1tului nr.3470/2012 pentru 
modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educa\iei, Cercetiirii, Tineretului 9i Spo1tului 
nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generate de acordare a burselor elevilor din 
!nva\amantul preuniversitar de stat; 

In temeiul ait.36, alin.2, lit.b, d coroborat cu alin.4 lit.a 9i alin.6, lit.a, pct.I, art.45 
aliri.l, art.61 alin.2 9i art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicata, privind 
administra\ia publica locala; 

HOTARA~TE: 

Airt.1. Se aproba cuantumul pentru fiecare categorie de bursa acordata elevilor din 
inva\amantul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, in anul 9colar 2017-
2018, precum 9i numarul beneficiarilor, dupa cum urmeaza: 

a) 1018 burse de performan\a, reprezentand 3% din humarul elevilor !nscri9i la 
cursurile cu frecven\a din inva\amantul preuniversitar de stat, in cuantum de 125 
lei; 
b) 1329 burse de merit, reprezentand 6% din numarul elevilor 1nscri9i la cursurile 
din inva\amantul gimnazial, liceal sau profesional, in cuantum de 7 5 lei; 
c) 1994 burse de studiu, reprezentand 9% din numarul el evil or inscri9i la cursurile 
din fnva\amantul gimnazial, liceal sau profesional, 1n cuantum de 55 lei; 
d) 4074 burse sociale, reprezentand 12% din numarul elevilor inscri9i la cursurile 

cu frecventa din !nva\amantul preuniversitar de stat, 111 cuantum de 50 lei pentru 
elevii din 1nva\amantul primar 9i gimnazial 9i 60 lei pentru elevii din 
!nvatamantul liceal, din care: 

- burse medicate pentru toti elevii indreptatiti (conform solicitarilor inaintate 
de catre unita\ile de 1nvatamant); 

- burse pentru persoane defavorizate . 
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Airt.2. In cazul in care numarul de burse aprobat este mai mic decat numarul elevilor 
care indeplinesc conditiile de acordare a acestora, consiliile de administra\ie ale 
unitatilor de !nvatamant stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor 
~colare, rara a se tine cont !nsa de religie, rasa, sex, apartenenta politica a elevilor 
sau a familiilor acestora, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile 
efectuate in strainatate, precum ~i accesul la burse din alte surse. 

Airt.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administratie Publica Locala, Directia Economico - Financiara, Inspectoratul 
$colar Judetean Dolj ~i consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat vor duce la !ndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

CONTRASEMNEAZA, 
PT.SEfE-ETAR, 

Ovid~SCHIANU 
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