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H O T Ă R Â R E A 

NR.99/2019 

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru anul școlar 2019-2020 și a numărului 

acestora pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020 

 

 

 

 

         Consiliul local al orasului Teius întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 

2019,ședință publică 

         Având în vedere: 

         -proiectul de hotărâre privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor şcolare pentru 

semestrul I al anului scolar 2019-2020 

         -referatul de aprobare nr.16095/20.11.2019 la proiectul de hotarare privind aprobarea numarului 

si a cuantumului burselor şcolare pentru semestrul I al anului scolar 2019-2020 

         -adresa Liceului Teoretic Teius nr.2553/18.11.2019 

        -Raportul de specialitate nr.16097/20.11.2019 al Serviciului buget finante din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș 

        -avizele nr.16413/27.11.2019,16414/27.11.2019,16415/27.11.2019 ale comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

            În temeiul prevederilor: 

-     art.105,alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 ,legea educației naționale,cu modificările și completările 

ulterioare 

-     art.3 din Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat,art.4 

-     art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 În temeiul prevederilor art.139 alin.1,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

                                                                         H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 

             Art.1. Se aprobă cuantumul burselor de merit,burselor de studii,burselor sociale și burselor 

sociale de boală, pentru anul școlar 2019-2020 acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

din cadrul Liceului Teoretic Teiuș,după cum urmează: 

-  180 lei/elev/lună – pentru bursele de merit ; 

-  100 lei/elev/lună - pentru bursele de studiu; 

-  100 lei/elev/lună - pentru bursele sociale; 

-  100 lei/elev/lună –pentru bursele sociale de boala. 
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Art.2.Se aprobă numărul burselor de merit,burselor de studii,burselor sociale si burselor de 

boală acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din cadrul Liceului Teoretic Teius pentru 

semestrul I al anului școlar 2019-2020,după cum urmează: 

- burse de merit se acordă 37 burse;  

- burse de studiu se acordă 8 burse; 

- burse sociale se acorda 18 burse. 

- burse sociale de boala se acorda 3 burse 

  Criteriile specifice de acordare a burselor de merit,a burselor de studiu si a celor de ajutor 

social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale Liceului Teoretic Teius,in limitele fondurilor 

repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.   

             Art.3.Sumele alocate pentru finaţarea cheltuielilor privind acordarea burselor prevazute la art.1 

din prezenta Hotarare, se regăsec în bugetul local la capitolul 65.02 – învăţământ ,titlul 59.01. 

             Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Serviciul buget finante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Teius si Liceul 

Teoretic Teius . 

             Art.5.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Alba,Primarului oraşului 

Teiuș,serviciului buget finanțe,Liceului Teoretic Teiuș,dosar ședință,dosar hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate.   

 

 

                                       

                                                                                                          Teiuș,27 noiembrie 2019 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                 BARA  MARIA      
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