
 
 

HOTĂRÂREA NR.211 
  din data de 28 septembrie 2017 

 

-privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 

2017-2018 

 

                   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere inițiativa domnului Viceprimar Dan Valentin Clont, înregistrată sub 

nr.27198/19.09.2017 cu privire la acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul 

Fagaras pentru anul școlar 2017-2018, și referatul nr. 27.198/21.09.2016, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

              Luând în considerare prevederile Ordinului MECTS nr.5576/2011 art. 5 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, raportate la art.9 alin 7, art.82 

alin1,2 și 3 și art. 105 alin2  lit.d din Legea educației naționale nr.1/2011,  

             În temeiul art. 36 alin6, lit.a, pct.1, art.45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, 

republicată, modificată și completată,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă ca începând cu semestrul I al anului școlar 2017-2018 să se acorde elevilor din 

învățământul preuniversitar din Municipiul Făgăraș urmatoarele categorii de burse: 

- burse de performanță________________ 1.500 lei  

- burse de merit _____________________    150 lei 

- burse de studiu_____________________    100 lei 

- burse de ajutor social________________      70 lei 

           Art.2. Se aprobă ca bursele de performanță și bursele de ajutor social să se acorde tuturor elevilor care 

îndeplinesc criteriile și condițiile legale. 

           Art.3. Se aprobă ca bursele de merit să se acorde elevilor înscriși la cursurile cu frecvență dintr-o unitate 

de învățământ care au obținut locurile I,II sau III la etapele județene ale olimpiadelor / concursurilor școlare 

naționale organizate de M.E.N., precum și elevilor  care au obținut media 10 la sfârșitul semestrului sau anului 

școlar. 

          Art.4. Se aprobă ca bursele de studiu să se acorde în procent de 1,5% din totalul elevilor înscriși la cursurile 

cu frecvență dintr-o unitate de învățământ. 

          Art.5. Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar sunt prevăzute 

în Ordinului MECTS nr.5576/2011, care se completează cu criteriile specifice elaborate de consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ. 

         Art.6. Prezenta hotărâre se comunică unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș, 

conducerea acestor unități de învățământ se încredințează cu aducerea la îndeplinire și Direcția Buget-Finanțe. 

                                                   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

          NEGRILĂ ION                  Secretarul municipiului, 

                  LAURA ELENA GIUNCA 



 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

Consilieri în funcție-19 

Consilieri prezenți-18 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

 

1 ex. Dosar ședință 

1 ex. Colecție 

1 ex. Prefectură 

1 ex. Primar 

1 ex. Secretar 

1 ex. Unităților de învățământ 

1 ex Comp. monitorizare , coordonare unitati de  invatamant si arhiva 

1 ex.Direcția Buget-Finanțe 

1 ex. Afișare 
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