
HOTĂRÂREA Nr. 157 
privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora 

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2014 – 2015 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară 
la data de 27.11.2014; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul 
acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar  
2014 – 2015, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 33197/19.11.2014 şi Raportul întocmit de Direcţia Economică înregistrat sub nr. 
33196/19.11.2014;  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de 
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (1), (2)  
şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Â Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea unui număr de 1332 burse şi cuantumul acestora pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2014 – 2015, după cum 
urmează: 
a)   58 burse de performanţă  -  40 lei / bursa / lună            
b) 1010 burse de merit              - 35 lei / bursa  / lună                       
c)   61 burse de studiu             - 30 lei / bursa / lună                       
d) 203 burse sociale                - 30 lei / bursa  / lună            
 

Art. 2.  Se aprobă Centralizatorul privind propunerile de acordare a burselor elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2014 – 2015, conform Anexei  
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.  
 

Art. 4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale consilierilor locali.  
 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 
 



 

 

 

 

 

 


