
                   ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare  

de care pot beneficia elevii din cadrul Școlii Profesionale Căzănești,  
pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 

 
 

 Consiliul Local al orașului Căzănești, întrunit în ședință ordinară în data de 26 
OCTOMBRIE 2020,  

  Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 5361 din 18.09.2020 al Primarului orașului Căzănești; 

 - adresa Școlii Profesionale Căzăneşti nr.1624 din 18.09.2020 înregistrată la Primăria 
oraşului Căzăneşti sub nr.5357 din 18.09.2020; 

Examinând: 
- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr.5372 din 18.09.2020; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 5414 din 
21.09.2020; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-
culturale, culte, sport nr. 5432 din 21.09.2020; 

În conformitate cu: 
- prevederilor art.82, alin.(1)-(2) și art.105 alin.(2) lit.d) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1- 4 din anexa la Ordinul Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) 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 aprobă un număr de 60 de burse şcolare de care pot beneficia elevii din Școlii 
Profesionale Căzăneşti, în semestrul I al anului școlar 2020-2021, după cum urmează: 

a) 30 burse de merit; 
b) 3 burse de studiu; 
c) 27 burse de ajutor social. 
Art.2. Se aprobă cuantumul burselor şcolare menţionate la art.2, după cum urmează: 
a) bursa de merit – 60 lei/lună/elev; 
b) bursa de studiu – 50 lei/lună/elev; 
c) bursa de ajutor social – 40 lei/lună/elev.  

 
 
 
 



   Art.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele şcolare vor fi suportate 
din bugetul local al orașului Căzănești, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat.   

Art.4. Prezenta  hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Căzănești și 
comunicată Școlii Profesionale Căzănești prin grija secretarului general al localității. 

 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de voturi, astfel:  

13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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