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H O T Ă R Â R E A Nr. 64/15.12.2020 

Privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor şcolare  acordate 
elevilor  din învăţământul  preuniversitar  de stat din comuna Seimeni, judeţul Constanţa, 

aferente anului școlar  2020-2021  
 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 15.12.2020, având în vedere: 

- Proiect de hotărâre și referatul de aprobare 5418/23.11.2020 întocmit de d-nul Şerban 
Mitică, primarul comunei Seimeni, judeţul Constanţa; 

- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei 
Seimeni, înregistrat sub nr. 5348/18.11.2020; 

- rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni; 
Luând în considerare prevederile: 

- prevederile   art. 82, alin. (1) şi alin. (2)  si art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011-
Legea Educatiei Nationale; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

- prevederile Ordinului MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) si alin. (2), lit. ''d', coroborat cu alin. (7), lit. a), alin. 
(14)  și art. 139, alin. (3), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1 – Se aprobă cuantumul și numărul de burse care se acordă  din bugetul local  
elevilor  din  învăţământul  preuniversitar de stat de pe raza  comuna Seimeni, judeţul 
Constanţa, pentru anul scolar 2020-2021, conform anexei nr. 1  care face parte integranță din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual in consiliile de 
administratie ale unitatilor de invatamant, în vederea  incadrării  în sumele alocate burselor.  

Art. 3 – Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate din bugetul local al comunei 
Seimeni.  

Art. 4 -  Primarul comunei Seimeni va asigura, cu sprijinul aparatului de specialitate si 
respectarea actelor normative in materie, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.  

Art. 5-  Prezenta hotarare se comunica : Institutiei Prefectului, judetul Constanta, 
impreuna cu toate documentele care au stat la baza adoptarii, ȋn vederea exercitării controlului 
de legalitate, Primarului comunei Seimeni, Compartimentului Contabilitate, Ṣcolii Gimnaziale 
nr. 1 Seimeni și se aduce la cunoștinţă publică  prin afișare pe site-ul oficial al institutiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 0, 
abţineri  0,  din numărul de 11  consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri în funcţie.  
   
           Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza pentru legalitate, 
              NONE IONICA                                                  Secretar general delegat,  

                                                                                Ciorbaru Maria Isabela 
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Anexă la HCL nr. 63/15.12.2020 
 

Cuantumul burselor aferente anului scolar 2020-2021 
 

Nr. 
Crt. 

Categorii de burse Număr de 
burse 

Cuantum 
bursa lei 

 TOTAL BURSE, din care: 90  
I Burse de performanta 6  
1. Locul I la etapelenationale la olimpiadesiconcursuriscolare 1 300 
 Locul II la etapelenationale la olimpiadesiconcursuriscolare 1 270 
 Locul III la etapelenationale la olimpiadesiconcursuriscolare 1 250 

2. Locul I la etapelenationale la competitii/ concursuri cultural- 
artistice, sportive sautehnico-stiintifice 

1 270 

 Locul II la etapelenationale la competitii/ concursuri cultural- 
artistice, sportive sautehnico-stiintifice 

1 250 

 Locul III la etapelenationale la competitii/ concursuri cultural- 
artistice, sportive sautehnico-stiintifice 

1 225 

    
II Burse de merit 84 Cuantum 

bursa 
lei/luna 

1. Rezultate deosebite la invatatura si disciplina, din care: 77  
a. Media 10,00 4 75 
b. Medii cuprinse intre 9,99 – 9,50 20 65 
c. Medii cuprinse intre 9,49 – 9,00 23 47 
d. Medii cuprinse intre 8,99 – 8,50 30 32 

2. Locul I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor/ 
concursurilor scolare, competitiilor/ concursurilor cultural-
artistice, sportive sau tehnico- stiintifice 

7  

 Locul I la etapele judetene ale olimpiadelor/ concursurilor scolare, 
competitiilor/ concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico- 
stiintifice 

2 250 

 Locul II la etapele judetene ale olimpiadelor/ concursurilor scolare, 
competitiilor/ concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico- 
stiintifice 

2 225 

 Locul III la etapele judetene ale olimpiadelor/ concursurilor scolare, 
competitiilor/ concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico- 
stiintifice 

3 200 
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