
  

    
  
  
             

JUDEȚUL 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 2019-2020, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 235/28.11.2019 

                    
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data  31.03.2020.              
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul 

acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2019-2020, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 235/28.11.2019, proiect 
din iniţiativa primarului; 

Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat 
sub nr. P 40/17.03.2020 şi raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub nr. 
8.624/17.03.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din 
Anexa – Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 5576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 și art.129 alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a) și alin. 
(7) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197  
alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se modifică numărul de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2019-2020, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 235/28.11.2019, de la un număr de 2.553 burse la 
3.433 burse, după cum urmează: 

a)   106 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) 2.129 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)  45 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) 273 burse sociale, în cuantum de 90 lei / bursă / lună, pentru elevi, la cerere, în 
funcție de categoriile din care fac parte elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat. 

Art.2. Se aprobă Centralizatorul privind propunerile de acordare a burselor elevilor din  
învăţământul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019 - 2020, 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 general al municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi.  

 
                  CONTRASEMNEAZĂ,                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

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



  

MUNICIPIUL TULCEA      

                         Se aproba,  

                            Primar  

     Dr.Ing. HOGEA CONSTANTIN 

        

        

 Centralizatorul privind modificarea numărului de burse  în anul școlar  2019 -2020 

      ANEXA 1  
        

NR.    INSTITUTIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  BURSE DE  
PERFORMANȚĂ 

BURSE DE 
MERIT 

BURSE DE 
STUDIU 

   MEDICALE SOCIALE    

1 SCOALA GIMNAZIALA ”           ION NENIȚESCU”             3 0 40 6 

2 COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET” 30 17 600 1 

        
3 LICEUL TEORETIC                  ”ION CREANGĂ”                     6 21 271 2 

4 SCOALA GIMNAZIALA  ”CONSTANTIN 
GĂVENEA” 

7 1 93 0 

        
5 LICEUL TEHNOLOGIC              ”HENRI COANDA”             6 3 10 0 

6 LICEUL TEORETIC            ”GRIGORE MOISIL”           3 55 623 0 

        
7 COLEGIUL ECONOMIC     ”DELTA DUNARII”          6 2 102 37 

8   SCOALA GIMNAZIALA       ,,ION LUCA 
CARAGIALE" 

8 0 173 0 

9 SCOALA CU CLASELE I-VIII     ,,ALEXANDRU 
CIUCURENCU" 

7 3 330 0 

10 LICEUL TEHNOLOGIC                   ,,BRAD SEGAL" 90 0 25 15 

11  SCOALA GIMNAZIALA   ,,NIFON BALASESCU" 20 0 97 0 

12   LICEUL DE ARTE             ,,GEORGE GEORGESCU" 3 1 140 0 

13 SCOALA GIMNAZIALA              ,,ELENA DOAMNA" 5 0 162 0 

14 SCOALA GIMNAZIALA                 NR.12 TULCEA 5 0 166 0 

15 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ,,NICOLAE 
CORNATEANU" 

0 0 30 0 

16 LICEUL TEHNOLOGIC             ,,ION MINCU" 11 3 11 0 

17 LICEUL TEHNOLOGIC  ,,ANGHEL SALIGNY " 3 0 33 7 

18 SCOALA PROFESIONALA            " DANUBIUS " 
TULCEA 

7 0 3 6 

19 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF.IOAN 
CASIAN" 

0 0 16 0 

       TOTAL    3433 108 220 106 2925 74 

        

   Presedinte de sedinta,    



  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
  
             

JUDEȚUL TULCEA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
          
  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora 
 acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2019-2020, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 235/28.11.2019 

                    
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data  31.03.2020.              
Examinând documentația întocmită privind modificarea numărului de burse şi 

cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 
2019-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
235/28.11.2019, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat 
sub nr. P 40/17.03.2020 şi raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub nr. 
8.624/17.03.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din 
Anexa – Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 5576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 și art.129 alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a) și alin. 
(7) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 



  

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197  
alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se modifică numărul de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2019-2020, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 235/28.11.2019, de la un număr de 2.553 burse la 
3.433 burse, după cum urmează: 

a)   106 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) 2.129 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)  45 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) 273 burse sociale, în cuantum de 90 lei / bursă / lună, pentru elevi, la cerere, în 
funcție de categoriile din care fac parte elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat. 

Art.2. Se aprobă Centralizatorul privind propunerile de acordare a burselor elevilor din  
învăţământul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019 - 2020, 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 general al municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 
 

        INIŢIATOR,                      VIZAT  
                     PRIMAR,             Pentru  legalitate 
          Dr. Ing. Hogea Constantin       SECRETAR GENERAL, 
                Jr.Brudiu Maria        


