
PROIECT DE HOTĂRÂRE

R O M Â N I A

JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL SEGARCEA

HOTĂRÂRE
Privind stabilirea cuantumului burselor și numărul acestora care se vor

acorda elevilor de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea și 
Școala Gimnazială Segarcea

Consiliul  Local  Segarcea  convocat  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.03.2021;

Având în vedere:
-   referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 2760/23.03.2021
-  adresa  înaintată  de  Liceul  Tehnologic  Horia  Vintilă,  înregistrată  sub  nr.
17291/22.02.2021  și  adresa  Școlii  Gimnaziale  Segarcea,  înregistrată  sub  nr.
1711/19.02.2021, prin care solicită stabilirea cuantumului unei burse sociale, burse
de merit, burse de studiu, burse medicale și numărul acestora;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 2756/23.03.2021;

În temeiul prevederii art. 82, alin. 1 și alin. 2, art. 105 alin. (2) litera d), art. 4
din Legea 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
Ordinul  5576/2011 al  Ministrului  Educației  Cercetării,  Tineretului  și  Sportului,  cu
modificările și completările ulterioare, art. 129, alin. (2), litera d), alin. (7), litera a),
art.  136,  alin.  (10),  art.  139,  alin.  (1) și  art.  196 alin.  (1),  litera  a)  din  OUG
57/2019, privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă un număr total de 122 burse, din care:  70 burse de merit,
20 burse de studiu și 32 burse sociale, pentru semestrul II al anului școlar 2020-
2021,   și  cuantumul  pentru  fiecare  categorie  de  bursă  acordată  elevilor  din
învățământul preuniversitar de stat,  de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea
și Școala Gimnazială Segarcea, după cum urmează:

a) cuantumul bursei de merit se stabilește 110 lei/elev; 
b) cuantumul bursei de ajutor social  100 lei/elev;
c) cuantumul bursei de studiu 100 lei/elev;
Art. 2 – Factorii de conducere de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea

și  Școala  Gimnazială  Segarcea,  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei
hotărâri. 
                                                                         Dată astăzi 24.03.2021

NR. 17
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                INIȚIATOR - PRIMAR,                                     SECRETAR GENERAL,
                   Tutunaru Nicolae                                                  Ispas Marcela


