
 
 
 

 

          Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 70 
privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2018 - 2019, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 316/26.11.2018 

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

24.04.2019; 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi 

cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 
şcolar 2018 - 2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
316/26.11.2018,  proiect din iniţiativa primarului;  

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr.10.487/10.04.2019 şi raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub   
nr.10.482/10.04.2019;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

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;  

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
316/26.11.2018 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2018-2019; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1), 
(2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 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 modifică numărul de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2018 - 2019, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 316/26.11.2018, de la un număr de 2.388 
burse la 3.104 burse, după cum urmează: 

a)  80 burse de performanţă, în cuantum de: 
1) 250 lei / bursă/ lună, pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la 

etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 

2) 250 lei / bursă/ lună, pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire 
organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;  

 



3) 150 lei / bursă/ lună, pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la 
etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau 
cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului.         

b) 2.715 burse de merit, în cuantum de:  
1) 120 lei / bursă / lună, pentru elevii care au obținut media generală între  

9,50 – 10,00; 
2) 100 lei / bursă / lună, pentru elevii care au obținut media generală între  

8,50 – până în 9,50, precum și pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele 
județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și care au obținut locurile I, II sau III la 
etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural/artistice, cu caracter sportiv sau 
cu caracter tehnico/științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului;                    

c)  54 burse de studiu, în cuantum de 90 lei / bursă / lună, pentru elevii care 
provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimile 3 luni cel 
mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au 
media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se 
acordă bursa.                        

d) 255 burse de ajutor social, în cuantum de 90 lei / bursă / lună, pentru elevi, 
la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali sau pentru 
situatia medicala a acestora.           

 

Art. 2 Se modifică şi se completează Centralizatorul privind propunerile de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 
2018 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
316/26.11.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu data adoptării prezentei Hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 316/26.11.2018, se modifică şi se completează în mod 
corespunzător. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.  

 
Art. 5 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 
  

 
                  CONTRASEMNEAZA,                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        
         

          SECRETAR,                   VICEPRIMAR,        
       Jr. Brudiu Maria                                  Ing. Luca Andaluzia 
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