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HOTĂRÂRE 
privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de 

învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Aleşd, ciclul gimnazial și liceal, 
pentru anul 2020 

 
 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 1404 din 03.02.2020; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 1787 din 
07.02.2020 şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Luând în considerare prevederile art. 3 și art. 4 din Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ținând seama de dispozițiile art. 105 alin(2) lit. ”d” din Legea nr. 1/2011, legea 
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 129 alin(2) lit. ”d”, alin(7) lit. ”a” și art. 196 alin(2) lit. ”a” din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art. 1. Aprobă acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din oraşul Aleşd, ciclul gimnazial și liceal, conform fondurilor bugetare 
alocate în anul bugetar 2020, în sumă de 60.000 lei.  

Art. 2. Cuantumul unei burse este de 100 lei/elev/lună.   
Art.3. Repartizarea sumei alocate cu această destinaţie celor două unităţi de 

învăţământ din oraşul Aleşd, este următoarea: 
 -suma de 30.000 lei/an pentru Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”; 
 -suma de 30.000 lei/an pentru Liceul Teoretic “Constantin Şerban”.   
Art. 4. Bursele se vor acorda în conformitate cu dispozițiile art. 20 alin(1) din OMECTS 

nr. 5576/2011.  
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a hotărâri se încredinţează cele două unităţi şcolare 

din oraşul Aleşd. 
Art. 6. Prezenta se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul oraşului Aleşd, Serviciul 
contabilitate, Colegiul Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd, Liceul Teoretic “Constantin 
Şerban” Aleşd  

 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                             SCORȚE MONICA                           
                               CONTRASEMNEAZĂ 
                   SECRETAR GENERAL al UAT 
         LAURAN NICOLETA 
 
Aleşd, 20 februarie 2020 
Nr. 19 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


