
 
HOTĂRÂREA NR.11 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.240 din 06.12.2018 privind aprobarea numărului și a cuantu-
mului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018-2019, Se-

mestrul I, cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.2/09.01.2020 init iat de Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de membrii 
Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.1050/09.01.2020; 
• Referatul comun al Direct iei Management Resurse Umane s i Direct iei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.R85382/09.01.2020; 
• Adresa înaintată de Colegiul Economic Mangalia înregistrată cu nr.85382 din 05.12.2019;                                                
• Prevederile H.C.L. nr.240/06.12.2018 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018-2019, semestrul I; 
• Prevederile H.C.L. nr.102/05.06.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.240 din 06.12.2018 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat   
în anul școlar 2018-2019, semestru I; 

• Prevederile art.82 și art.105 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Prevederile Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisiei Sociale, 

Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 

alin.(1) lit.a), art. 240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Modificarea și completarea H.C.L. nr.240/06.12.2018 privind aprobarea numărului și a cuantumului bur-
selor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018-2019, semestrul I, cu modifi-
cările și completările ulterioare, în sensul suplimentării burselor, conform anexei ce se constituie parte inte-
grantă din prezentul act administrativ; 
 
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.240/06.12.2018, cu modifica rile s i completa rile ulterioare, ra ma n 
neschimbate. 
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re unita t ilor de î nva t a ma nt,  
direct iilor s i serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 
Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice 
pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 29.01.2020 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
 



 
Anexa la H.C.L. nr.11/29.01.2020 

 
 

TABEL NOMINAL CU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 
  DIN MUNICIPIUL MANGALIA PENTRU CARE SE PROPUNE ACORDAREA BURSELOR 

 
 
 

NR. 
CRT. 

UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DE 
STAT 

BURSE DE 
PERFORMANȚĂ 

BURSE DE 
MERIT 

BURSE DE 
STUDIU 

BURSE DE 
AJUTOR SOCIAL 

TOTAL BURSE 

1. Şcoala Gimnazială nr. 1 0 39 0 33 72 

2. 
Şcoala Gimnazială „Sf. 

Andrei” 
0 80 45 0 125 

3. Şcoala Gimnazială nr.3 0 178 6 4 188 

4. 
Şcoala Gimnazială 

„Gala Galaction” 
0 145 0 9 154 

5. 
Liceul Teoretic 

„Callatis” 
0 518 14 31 563 

6. Colegiul Economic 0 161 1 154 316 

7. 
Liceul Tehnologic „Ion 

Bănescu” 
0 13 2 3 18 

 TOTAL 0 1134 68 234 1436 

 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 


