
                   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 II al anului școlar 2020-2021 

 

 Consiliul Local al orașului Căzănești, întrunit în ședință ordinară în data de 25 
FEBRUARIE 2021,  

  Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 975 din 15.02.2021 al Primarului orașului Căzănești; 

 - adresa Școlii Profesionale Căzănești nr. 2308 din 23.12.2020 înregistrată la Primăria 
orașului Căzănești sub nr. 7213 din 23.12.2020; 

Examinând: 
- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 987 din 16.02.2021; 
- avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-

culturale, sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor nr. 
1 din 22.02.2021; 

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;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim 
al burselor de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență,  care se acordă în anul școlar 2020-2021; 

 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 58 de burse şcolare de care pot beneficia elevii din cadrul 
Școlii Profesionale Căzănești, în semestrul II al anului școlar 2020-2021, după cum urmează: 

a) 30 burse de merit; 
b) 3 burse de studiu; 
c) 25 burse de ajutor social. 
Art.2. Se aprobă cuantumul burselor şcolare menţionate la art.2, după cum urmează: 
a) bursa de merit – 175 lei/lună/elev; 
b) bursa de studiu – 125 lei/lună/elev; 
c) bursa de ajutor social – 100 lei/lună/elev.  

 
 

 
 



  Art.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele şcolare vor fi 
suportate din bugetul local al orașului Căzănești și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație. 
 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, 
                DRĂGOI OCTAVIAN                                      OANCEA GEORGETA 
 
 

    

  

 

Nr. 17 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 25.02.2021 
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