
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local –                                  
                                       

HOTĂRÂREA   NR.36  
privind aprobarea burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat  

în anul școlar 2015-2016 
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară  
din data de 31.03.2016 ;  
 Ținând cont de adresa nr.689/26.02.2016 a Colegiului Agricol Poarta Albă , înregistrată la sediul 
Primăriei sub nr. 1502/26.02.2016 și adresa nr. 19/09.02.2016 a Școlii Gimnaziale nr.1 Poarta Albă, 
înregistrată la sediul Primăriei sub nr.1005/09.02.2016;   

  Având în vedere expunerea de motive nr.2265 din 24.03.2016 a  domnului Primar al comunei 
Poarta Albă – Delicoti Vasile, judeţul Constanţa, raportul compartimentului de specialitate 
nr.2265/1/24.03.2016, avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei; 

 În conformitate cu prevederile art.82, alin.1, 2 și  3, art.105, alin.(2), lit.”d”  din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, art.4, 5, 7 și 8 din  anexa 1 a O.M.E.C.T.S. nr.5576/2011 privind criteriile generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stst, cu modificările și completările 
ulterioare, modificat prin  O.M.E.C.T.S. nr.3470/2012; 

 În baza art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.(1) și celor ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
                                                                                                                                           

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1. – Se aprobă acordarea burselor de merit și cuantumul acestora pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2015-2016, care au obținut  media generală 8,50 – 
10,00 și media la purtare 10,00 după cum urmează: 

a. De la media generală 8,50 la 9,49  și media 10 la purtare = suma de 20 lei/lună; 
b. De la media 9,50 la 9,99 și media 10,00 la purtare = suma de 75 lei/lună; 
c. Pentru media 10,00 și media 10 la purtare = suma de 100 lei/lună.  

Art.2. – Finanțarea complementară se va efectua din bugetul local al comunei Poarta Albă,  
capitolul 65.02. - Învățământ . 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Biroul contabilitate, 
buget-finanțe, impozite și taxe și resurse umane; 

Art.4. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul 
Constanţa, Colegiului Agricol Poarta Albă, Școlii Gimnaziale nr.1 Poarta Albă, biroului  contabilitate, 
buget-finanțe, impozite și taxe și resurse umane şi o va face publică prin afișare.   
 Art.5. - Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de  12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 
0 „abţineri”, din totalul de   12  voturi exprimate. 
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