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   H O T Ă R Â R E A  nr.  159 / 2019 
privind  stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu 

frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, 
în anul  scolar  2019 - 2020 

 
            Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 
            Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 157/06.12.2019, referatul de aprobare al primarului orasului 
Geoagiu nr. 157/06.12.2019  prin care se propune  stabilirea cuantumului unei burse si a numarului burselor 
care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul 
școlar 2019 – 2020, raportul de specialitate al Compartimentului Buget, Financiar  nr. 159 / 06.12.2019, precum 
și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 8567/12.12.2019, nr. 8576/12.12.2019 și nr. 
8585/12.12.2019;  
 În conformitate cu dispozițiile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,  cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale HGR nr. 666 din 9 septembrie 2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020 

In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit. a, ale art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) 
lit. ”a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

H O T A R A S T E 
 

 Art. 1. Se  aprobă cuantumul burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecvență din cadrul 
Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul  școlar  2019 - 2020, după cum urmează: 

-  Bursa de merit:  50 lei; 
- Bursa de studio: 40 lei 
-  Bursa de ajutor social : 30 lei 
Art. 2. Se  aprobă numărul burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecvență din cadrul 

Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul școlar  2019 - 2020, după cum urmează: 
- Burse de merit:  30 beneficiari pentru toate nivelurile de învățământ, 
- Bursa de studio: 10 beneficiari pentru toate nivelurile de învățământ 
- Burse de ajutor social: 50 beneficiari pentru toate nivelurile de învățământ. 
Art. 3.  Raspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor 

școlare revine Consiliului de Administrație al unității de învățământ. În situația în care există suspiciuni privind 
veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unității de Învățământ pot cere efectuarea unei 
anchete sociale de către DAS Geoagiu. 
         Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  5.   Prezenta hotarare se comunica : 
▪ Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 
▪ Primarului oraşului Geoagiu; 
▪ Compartimentului Buget, Financiar; Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, 
▪ Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe site-ul instituției 

www.geoagiu.ro.  
Geoagiu, 12.12.2019 
        Preşedinte de  şedinţă                                                                               Contrasemnează  
    Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                        Secretar General 
                                                                                                                         jr. Cimpoeşu Maria 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


