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 JUDEŢUL  CONSTANŢA                                            
MUNICIPIUL MEDGIDIA                                                              
     CONSILIUL  LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor care se vor acorda 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul II 
al anului școlar 2021 - 2022 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada Decebal, nr. 
35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 31 martie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 50/16.03.2022 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al 
primarului municipiului Medgidia nr. 8491/16.03.2022; 

- raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice, Învățământ, Sport, înregistrat sub nr. 
5876/24.02.2022; 

- adresa nr. 486/23.02.2022 a Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”, înregistrată sub nr. 
5753/23.02.2022; 

- adresa nr. 254/17.02.2022 a Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale”, înregistrată sub nr. 
5419/21.02.2022; 

- adresa nr. 640/22.02.2022 a Școlii Gimnaziale „Spiru Haret”, înregistrată sub nr. 
5754/23.02.2022; 

- adresa nr. 268/16.02.2022 a Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, înregistrată sub nr. 
5044/16.02.2022; 

- adresa nr. 437/17.02.2022 a Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu”, înregistrată sub nr. 
5472/21.02.2022; 

- adresa nr. 391/17.02.2022 a Școlii Gimnaziale „Mircea Dragomirescu”, înregistrată sub 
nr. 5171/17.02.2022; 

- adresa nr. 691/18.02.2022 a Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu”, înregistrată sub nr. 
5624/22.02.2022; 

- adresa nr. 154/18.02.2022 a Liceului Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, înregistrată 
sub nr. 5516/21.02.2022; 

- adresa nr. 609/17.02.2022 a Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”, înregistrată sub nr. 
5314/18.02.2022; 

- adresa nr. 2534/17.02.2022 a Colegiului Național „Kemal Ataturk”, înregistrată sub nr. 
5222/17.02.2022; 

- prevederile art. 2 din Ordinul ministrului educației nr. 5870/2021 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 din Anexa la Ordinul nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 82 alin. (1) și (2) și ale art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021 – 2022; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; Avizul 



Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel 
al Comisiei pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social – culturale și culte(Comisia D); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8964/18.03.2022, al compartimentului relații 
publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), precum și ale art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

                                         
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă acordarea burselor școlare pentru elevii din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, cu frecvență, din municipiul Medgidia pentru semestrul II al anului școlar 
2021 - 2022. 

Art. 2 – Se aprobă numărul burselor ce se vor acorda elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, în semestrul II al anului școlar 2021 – 2022, la nivelul 
municipiului Medgidia, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Se aprobă cuantumul burselor de care vor beneficia elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, din municipiul Medgidia, după cum urmează: 
 

NR. 
CRT. 

CATEGORIE BURSĂ CUANTUM 

1. Bursă de performanță 500 lei 

2. Bursă de merit 200 lei 

3. Bursă de studiu 150 lei 

4. Bursă de ajutor social 200 lei 

 
 Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul municipiului 
Medgidia, cu sprijinul Direcției economice, potrivit competențelor legale ce le revin. 
 Art. 5 - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța 
pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Serviciului relații publice, 
învățământ, sport și Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și 
compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul 
Oficial Local. 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi pentru din totalul de 18 consilieri prezenţi 
la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. dosar 

hotărâri, 1 ex. Primar, 1 ex. Serviciu relații publice, învățământ, sport, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. 
Compartiment Informatică.  
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Daniela  DANIEL 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 
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