
ROMÂNIA 
ORAŞUL BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA 
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Nr. 1841 din data de 22.03.2021 

ANUNT 

Se aduce la cunoştinţa publică, în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, că se propune spre dezbatere publică - PROIECTUL DE HOT ARARE , 
privitor la :Aprobarea cuantumului si numărului de burse şcolare ce se vor 
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, 

în anul scolar 2020-2021" 
' 

- însoţit de Referatul de aprobare nr.1839/22.03.2021 a iniţiatorului proiectului de 
hotărâre - Primarul Oraşului Brezoi. 

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Primăriei oraşului Brezoi, Strada 
Lotrului, nr.2, Judetul Vâlcea în data de 24.03.2021, poate fi consultat la 
Compartimentul „Relaţii cu Publicul" şi publicat pe site-ul Primariei Oraşului 
Brezoi. 

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare se vor depune 
la secretariatul Primăriei Oraşului Brezoi, compartimentul „Relaţii cu Publicul", 
sau în format electronic pe adresa de e-mail brezoi(ii)vl.e-adm.ro sau 
primaria oras brezoi@yahoo.com, până la data de _04.04.2021, ora 11,00. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT-ADRIAN 

Jt: 



ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

V I\ 

Proiect de HOT ARARE Nr. ........... „ 

Privind "Aprobarea cuantumului si numărului de burse şcolare ce se vor 
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, 

în anul scolar 2020-2021" 
' 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 
ordinară astăzi ... „ ...... „„ ... „ .... „, la care participă un număr de „„„ consilieri din 
totalul de 15 din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. .„„.din„„„„, domnul consilier „„„„„ „„. a 
fost ales presedinte de sedinta, /;J] 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr..„„„„„.61.„„ ./ Jdf!~/.t!?.! prezentat 
de domnul Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr..„„„„ . ./„„ „„ „„ ., 
întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, 
prin care se propune aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, în anul şcolar 
2020-2021; 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 
modificările si completarile ulterioare, Ordinului Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului si Sportului Nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
modificările si completarile ulterioare si H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea 
cunatumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor 
social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se 
acordă în anul 2020-2021; 

Si având în vedere Hotărârea Nr.11 din 26.02.2021 a Consiliului de 
Administraţie al Liceului "Gheorghe Surdu" Brezoi; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b) şi d), coroborat cu alin.(4), 
lit.a) si alin.(7), lit.a), art.139, alin.(3), lit.(a, art.154, alin.(1) si art.196, alin.(1), 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 
completarile ulterioare, cu un nr. de „„„„„„„. voturi „pentru", 

Jt; 



Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se aprobă numărul de burse şi cuantumul burselor pentru anul şcolar 
2020-2021, pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, a 
Liceului "Gheorghe Surdu" din oraşul Brezoi, Judeţul Vâlcea, după cum urmează: 

a) Burse de merit: 135 burse în cuantum de 100 lei/lună, cu exceptia celor 
cu media 10, care vor fi în cuantum de 200 lei /lună; 

b) Burse de studiu: 33 burse în cuantum de 100 lei/lună; 
c) Burse de ajutor social: 149 burse în cuantum de 100 lei/lună; 
Art.2 Răspunderea pentru corectitudinea si legalitatea stabilirii criteriilor de 

acordare a burselor şcolare, revine Consiliului de Administraţie al Liceului 
"Gheorghe Surdu" Brezoi, potrivit Hotărârii Nr.11/26.02.2021. 

Art.3 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, vor fi suportate din 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Orasului Brezoi aferent anului 2021, precum si 
din sume defalcate din TV A pentru finantareade baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, în funcţie de disponibilităţile băneşti şi alocările bugetare 
ale acestuia. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul oraşului Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, 
Financiar, Investitii, Venituri, Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Orasului Brezoi. 

' 
Art.5 Prezenta hotărâre se va publica in conditiile legii siva fi comunicata 

astfel: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe 
- Liceului "Gheorghe Surdu" Brezoi. 

Brezoi, la „ „ „ „ „ „ „ „. 2021 

Data ............. . 

Intocmit, 

Rodi~e 

Jt: 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae~Jr 

Jt: 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.1840 /22.03.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Al proiectului de hotărâre referitor la "Aprobarea cuantumului si numărului de burse 

şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, 
în anul şcolar 2020-2021" 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare privind proiectul referitor la aprobarea cuantumului si numărului de 

burse şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, în 
anul şcolar 2020-2021; 

- Hotărârea Nr.11 din 26.02.2021 a Consiliului de Administraţie al Liceului "Gheorghe 
Surdu" Brezoi; 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările si completarile ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului Nr.5576/2011 privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
cu modificările si completarile ulterioare; 

- H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cunatumului minim al burselor de performanta, de 
merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu :frecvenţă, 
care se acordă în anul 2020-2021; 

se impune aprobarea numărului de burse si cuantumul burselor pentru anul scolar 2020-2021, 
pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, a Liceului "Gheorghe Surdu" din 
oraşul Brezoi, Judeţul Vâlcea, după cum urmează: 

a) Burse de merit: 135 burse în cuantum de 100 lei/lună, cu exceptia celor cu media 10, 
care vor fi în cuantum de 200 lei /lună ; 

b) Burse de studiu: 33 burse în cuantum de 100 lei/lună; 
c) Burse de ajutor social: 149 burse în cuantum de 100 lei/lună; 
Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, vor fi suportate din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Orasului Brezoi aferent anului 2021, precum si din sume defalcate din TV A pentru 
finantareade baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, în funcţie de disponibilităţile 
băneşti şi alocările bugetare ale acestuia. 

A vând în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
cuantumului si numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat a Liceului "Gheorghe Surdu" din oraşul Brezoi, Judeţul Vâlcea în anul şcolar 2020-2021, 
conform Hotărârii Nr.11 din 26.02.2021 a Consiliului de Administraţie al Liceului "Gheorghe 
Surdu" Brezoi. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la 
aprobarea cuantumului si numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, în anul şcolar 2020-2021" în forma prezentată. 

Jl; 

SEP SERVICIU, 
BERBECE RODICA 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.1839 din 22.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotarare referitor la "Aprobarea cuantumului si numărului de burse şcolare 

ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, 
în anul şcolar 2020-2021" 

Având în vedere prevederile: 
- Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările si completarile ulterioare, 
- Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului Nr.5576/2011 privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
cu modificările si completarile ulterioare; 

- H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cunatumului minim al burselor de performanta, de 
merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, 
care se acordă în anul 2020-2021 

Si ţinând cont de Hotărârea Nr.11 din 26.02.2021 a Consiliului de Administraţie al Liceului 
"Gheorghe Surdu" Brezoi cu privire la stabilirii criteriilor de acordare a burselor şcolare si a 
numarului de dosare aprobate; 

Se impune aprobarea cuantumului si numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, în anul şcolar 2020-2021 

d) Burse de merit: 135 burse în cuantum de 100 lei/lună, cu exceptia celor cu media 10, 
care vor fi în cuantum de 200 lei /lună ; 

e) Burse de studiu: 33 burse în cuantum de 100 lei/lună; 
f) Burse de ajutor social: 149 burse în cuantum de 100 lei/lună; 
Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, vor fi suportate din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Orasului Brezoi aferent anului 2021, precum si din sume defalcate din TV A pentru 
finantareade baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, în funcţie de disponibilităţile 
băneşti şi alocările bugetare ale acestuia. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun luarea in dezbatere a proiectului de hotărâre referitor la 
aprobarea cuantumului si numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, în anul şcolar 2020-2021" si adoptarea lui în forma 
prezentată. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 



Nr. 398 I 17.03.2021 

Către, 

6~~J1P .. e::g. ~ 
LICEUL "():H!EO<.R§Jl!ESV<R!J)V11

, oraş BREZOI, judeţul VÂLCEA 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr. 27, C.I.F. 2541940 

e-mail: liceul brezoi@yahoo.com 
~.liceulbrezoi.ro 

Primi.~ria oraşului Brezoi 
Jucietu! Vâlcea 

::,, j}tl__~ / I =-~o~ I 
Ziua .. _Ll::luna 17' .. anul~/ 

"'"'°" ______ ~ __ „ ....... 

CONSILIUL LOCAL BREZOI 

In conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S nr. 55761 07 octombrie 2011, actualizat, 

~ I 

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar : • 

de stat, art.3, art.4, vă rugăm să aprobaţi acordarea unui număr de 135 burse de merit, 33 burse de 

studiu şi 149 burse de ajutor social în baza dosarelor eligibile. 

Mentionam faptul că, dosarele privind acordarea burselor şcolare pe semestrul al II-lea, 

al anului şcolar 2020-2021, au fost analizate în cadrul Comisiei de acordare a burselor şcolare, 

numită prin Decizia nr.6 din 26.02.2021 a directorului unităţii de învăţământ şi supuse spre 

aprobare Consiliului de administratie al Liceului "Gheorghe Surdu", Brezoi în cadrul şedinţei din 

data de 26.02.2021. 

Anexat, vă înaintăm, copia hotărârii Consiliului de administratie al Liceului "Gheorghe 

Surdu", Brezoi cu privire la citeriile specifice pentru acordarea burselor şcolare şi a numărului de 

dosare aprobate. 

Cu deosebită consideraţie, 

Director, Secretar, 

Prof. Diaconescu Ilie 
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LICEUL "f;:Jf!EO<J~{plP.S'lJCR.,<D1.!', oraş BREZOI, judeţul VÂLCEA 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr. 27, C.I.F. 2541940 

e-mail: liceul brezoi@yahoo.cQm 
Website: www.liceulbrezQi.tQ 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

Nr. 11I26.02.2021 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
AL LICEULUI "GHEORGHE SURDU", BREZO 

HOTĂRÂREA 
NR. 11I26.02.2021 

Consiliul de Administraţie al Liceului "GHEORGHE SURDU'', oraş Brezoi, 
constituit prin Decizia nr~ 75 I 30.09.2020, întrunit. în. şedinţa din 26 februarie 2021: 

În conformitate cu dispoziţiile art. 96, alin. 7 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1105.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 14 din Ordinul MEN nr. 
4619122.09.2014 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

În temeiul prevederilor O.M.E.C.T.S. nr.5576107 octombrie 2011, actualizat, 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, precum şi a prevederilor din anexa Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 
5447131.08.2020; 

P.V. al şedinţei C.A. din data de 26.02.2021. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art . 1 Se aproba criteriile specifice de acordare a burselor şcolare pentru anul financiar 2021, 
semestrul al II-iea, anul şcolar 2020-202lşi a numărului de dosare aprobate, sub următoarea 
formă: 

I. BURSELE DE PERFORMANTA - O dosare eligibile 
Se acorda elevilor care: 
a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor şcolare, 
organizate de M.E.C în anul şcolar 2019-2020; 
b) s-au calificat în loturile de pregatire organizate de MEC pentru competitiile intemationale 
în anul şcolar 2019-2020; 
c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural -
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico stiintific, organizate de M.E.C. în anul 
şcolar 2019-2020; 
Acte necesare: 
- cerere. 
- copie după diploma obţinută. 
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LICEUL ''<]Jl!E,O~Ji!F,SVcJ1!J)V'', oraş BREZOI, judeţul VÂLCEA 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr. 27, C.I.F. 2541940 

e-mail: liceul brezoi@y:ahoo.com CON F 
Website: www.lic~ulbrezoi.ro 

2. BURSELE DE MERIT - 135 dosare eligibile 
Se acorda elevilor care se încadreaza în cel putin unul din cazurile următoare: 

1.1 Se acordă bursă de merit tuturor elevilor cu media generală 1 O. : 
1.2 Pentru diferenţa de burse aprobate se vor lua în considerare încadr~· 

unul din criteriile generale şi se va calcula un punctaj total pentru fiec 
criteriile a), b ), c) 

Modalitatea de acordare: se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din criteriile 
generale, în ordinea punctajului total obtinut prin însumarea punctajelor de la criteriile 
a), b), c). 

Punctajele se acordă astfel: 
a) Pentru rezultate deosebite la învăţătură, pentru media generală de la sfârşitul 

anului şcolar 2019-2020 obţinută de elevii claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, 
respectiv pentru media generală de la sfârşitul sem. I an şcolar 2020-2021 pentru 
elevii claselor a V-a se acordă: 

• Media 9,90 - 9,99 - 1 Op 
• Media 9,80- 9,89 - 7p 
• Media 9,60- 9,79 - 5p 
• Media 9,35 - 9,59 - 3p 
• Media 9,00 - 9,34 - 2p 

b) 1.1 Pentru locurile I, II, III, obţinute la etapele judeţene ale olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C. în anul şcolar 2019-
2020,individual se acordă: 

• Locul I - 1 O p 
• Locul al II-lea - 7 p 
• Locul al III-lea - 5 p 
Sau 

1.2 Pentru locurile I, II, III, obţinute la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 

organizate de ME.C. în anul şcolar 2019-2020, individual se acordă: 
• Locul I - 7 p 
• Locul al II-lea - 5 p 
• Locul al III-lea - 3 p 

1.3 Pentru locurile I, II, III, obţinute la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor 

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 
organizate de M.E.C. în anul şcolar 2019-2020, cu echipa se acordă: 

• Locul I - 5 p 
• Locul al II-lea - 3 p 
• Locul al III-lea - 2 p 

În caz de egalitate la punctajul total, se va lua în considerare la departajare media 
generală de la sfârşitul anului şcolar anterior (2019-2020). 
Documente necesare: 

Cerere tip de la secretariat; 
Copia diplomei de la etapele judeţene a olimpiadei sau concursului naţional 
organizat de M.E.C. locurile I, II, III; 
Copia diplomei de la etapele judeţene ale alecompetiţiilor/concursurilor cultural
artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, 
organizate de M.E.C. locurile I, II, III 
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LICEUL "[pl!EO(j{(J:JllESV<R..CJ>'lJ", oraş BREZOI, judeţul VÂLCEA 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr. 27, C.I.F. 1940 

e-mail: liceul brezoi@yahoo.com Oi 
Website: lY)YW.liceulbrezoi.ro 

Pentru bursele de merit acordate în baza mediei Ia învăţătură se va de 
diriginte copie conform cu originalul după media generală din catalog/registr 

3. BURSELE DE STUDIU - 33 dosare eligibile 
Se acorda elevilor care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

1) Au media generală peste 7 ,00 şi nota 1 O la purtare la sfârşitul anului co Iar 2019-2020 
pentru elevii claselor a VI-VIII-a; 

2) Au un venit mediu net I membru de familie ultimele trei luni anterioare depunerii 
dosarului (noiembrie, decembrie 2020 şi ianuarie 2021) cel mult egal cu salariul 
mi.nim brut pe economie 

Modalitatea de acordare: 
1. Ordine crescătoare a veniturilor; 
2. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent (2019-2020). 

ACTE NECESARE: Burse de studiu se acordă Ia cerere, iar dosarul trebuie să conţină: 
Cerere tip 
Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi 

membri ai familiei 
Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor 
familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (noiembrie, decembrie 
2020 şi ianuarie 2021) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii. 
Taloane de pensie, şomaj sau alocaţie 
Declaraţii notariale, adeverinţe că nu deţin terenuri agricole etc 
Adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară 

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 
veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor. 

4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL -· 149 dosare eligibile 
1. Orfani: 

Cerere tip 
Copia certificatului de naştere sau actului de identitate al elevului 
Copii ale certificatelor de deces. 

2. Medicală: 

a) Bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, 
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice,astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, 
boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori boli de SIDA, sau care suferă de 
poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap 
locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice(hemofilie, talasemie etc), 
surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; 
acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului 
eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 
şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei. 

Acte necesare: 

Page 3of4 

)., 

{;, 

·' 
" 



LICEUL "ţ;;JilE.O<.l{{JJPESV'R!J)V'', oraş BREZOI, j 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr .. ·27, C ;ţ~ 

e-mail: lice 1 rez i hod.c 
Website: www.liceulbrezoi.ro 

Cerere; 
Copia actului de identitate al elevului; 
Originalul certificatului medical eliberat de medicul sp 
de familie sau de medicul de la cabinetul şcolar - pentru elevu care suferă de una 
din bolile enumerate mai sus; 
Nu realizeaza un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai 
mare de 50% din salariul minim pe economie; 
Acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare 
depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii; 
Pentru situaţia în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul burselor aprobate 
pentru această categorie, departajarea dosarelor se va face în funcţie de ordinea 
crescătoare a veniturilor pe membru de familie; 
Copii ale certificatelor de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi 
membri ai familiei. 
act doveditor în original cu terenurile agricole detinute; 
act doveditor in original privind veniturile înregistrate de la ANAF; 

În caz de egalitate, se va lua în considerare la departajare media generală de la sfârşitul 
anului şcolar anterior (2019-2020) 

Toate bursele sunt conditionate: 
~ elevul trebuie să fie promovat şi să aiba media I O la purtare; 
,.J_ sursele de merit şi bursele de studiu se acorda pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv 

pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat; 
,.J_ bursele de ajutor social se acorda şi pe perioada vacanţelor şcolare; 
·~ nu beneficiază de bursa de performanţă, merit si studiu, elevii din clasele primare. 

Art. 2 Comisia de acordare a burselor si dirigintii vor duce la îndeplinire prezenta hotarare. 

Menţionăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la 
registrul de procese verbale sunt anexate documentele doveditoare. 

Preşedinte C.A. Secretar C.A. 

prof. Go~ 
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