
        R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 153/08.03.2016 

cu privire la aprobarea numărului si cuantumului burselor pentru elevii din unităţile de 

invatamant preuniversitar din oraşul Năvodari 
 

 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publica 

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

Expunerea de motive a Viceprimarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de 

catre acesta, raportul Directiei Economice, avizele comisiilor de specialitate; 

Având in vedere prevederile art. 82 si 105 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările si completările ulterioare, Ordinul 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. „b”, art. 45 alin. (1), 

precum si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

ARTICOLUL 1 – Se aproba cuantumul si numărul maxim al burselor acordate elevilor din 

unităţile de invatamant preuniversitar de pe raza oraşului Navodari, astfel: 

Cuantumul burselor: 

- burse de ajutor social                                          12 lei/luna 

- burse de merit si burse de studiu                        15 lei/luna 

- burse de performanta                                          20 lei/luna 

Numarul burselor de merit si studiu se stabileste in cuantum de 20% din numarul elevilor ce 

fregventeaza invatamantul preuniversitar, pe unitati de invatamant: 

Total                                                                       441 burse 

- Scoala George Enescu                                               113 burse 

- Scoala Grigore Moisil                                                 99 burse 

- Scoala Tudor Arghezi                                                 55 burse 

- Liceul Lazar Edeleanu                                              174 burse 

 

Numarul burselor de ajutor social                               115 burse 

- Scoala George Enescu                                                45 burse 



 

 

- Scoala Grigore Moisil                                                 28 burse 

- Scoala Tudor Arghezi                                                 22 burse 

- Liceul Lazar Edeleanu                                                20 burse 

 

Numarul burselor de performanta                                    1 bursa 

ARTICOLUL 2 – Bursele se vor acorda in anul 2016, incepand cu luna aprilie; 

ARTICOLUL 3 – Consiliile de administraţie din fiecare unitate de invatamant va elabora si 

aproba criteriile specifice de acordare a burselor in conformitate cu art. 82 alin. 3; 

ARTICOLUL 4 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 

 

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                           Secretar, TÎRŞOAGĂ VIORICA 

 

 

 


