
 

Hotărâre nr. _14_/  18.10.2019 

Cu privire la evaluarea dosarelor pentru acordarea  burselor pentru anul şcolar 2019-2020 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuţă” Iaşi întrunit în 

ședință ordinară în data de  18.10.2019 

 Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președinte al CA 

și referatul prin care doamna prof. de sprijin Nistor Laura, membru în comisia de acordare a 

burselor școlare, solicită emiterea hotărârii CA cu privire la evaluarea dosarelor pentru acordarea  

burselor sociale pentru anul şcolar 2019-2020; 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 18.10.2019 s-a analizat şi s-a aprobat  

raportul comisiei de acordare a burselor şcolare, pentru anul şcolar 2019-2020; 

Având în vedere prevederile H.G. nr.  558/1998 - pentru modificarea anexelor 1 si 2 din 

 HG nr. 445/1997 privind criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru 

elevi, studenţi si cursanţii din învăţământul de  stat; 

Având în vedere prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere că unitatea noastră are un număr de 636 elevi; 

Având în vedere că au fost depuse 11 dosare pentru bursă socială, și 4 dosare pentru bursă 

de orfani, 1 dosar bursă de boală si 27 burse de merit. 

Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 și ale 

Metodologiei  cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se aprobă  un număr de 11 dosare pentru bursă socială, și 4 dosare pentru bursă de 

orfani, 1 dosar bursă de boală si 27 burse de merit. 

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității 
și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează, 

      Prof. Marin Mirela                                              Secretar CA, Prof. Anton Diana 

 

 
Total membri 9 

Prezenți 6 
Pentru 6 
Împotrivă - 

Abțineri - 

 


