
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL  
      Nr.46/22.04.2021 

PROIECT DE HOTARARE 

privind  modificarea H.C.L. nr.30/30.03.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului 

burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului 

Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 

 
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.04.2021, 

prezenţi fiind un număr de ____ consilieri locali; 

         Luând în dezbatere referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul orașului Isaccea nr.46/22.04.2021, 

adresa Liceului Teoretic „C.Brătescu” nr.1835/08.04.2021, înregistrată la Primăria oraşului Isaccea sub nr. 

4154/12.04.2021; 

In temeiul prevederilor  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, O.M.E.C.T.S. nr.5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor şcolare 

din învăţământul preuniversitar de stat și Ordinul nr.3480/2018 privind modificarea anexei la OMECTS 

nr.5576/2011; 

 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 – Se   aprobă modificarea art.1, alin.1 și al Anexei la  H.C.L. nr.30/30.03.2021 privind 

aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, care va 

avea următorul conținut: 

 

”Art.1 – (1)Se   aprobă cuantumul și numărul burselor școlare acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 

2020-2021 și pentru semestrul I al anului scolar 2021-2022, în valoare totală de 111.816 lei, conform anexei 

actualizate, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

În loc de : 

 

”Art.1 – (1)Se   aprobă cuantumul și numărul burselor școlare acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 

2020-2021, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

                

Art.2  (1)Pe cale de consecință titlul actului administrativ se modifică în mod corespunzător. 

           (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.30/30.03.2021 rămând neschimbate. 

 

Art.3 – Secretarul general al oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial 

www.isaccea.ro – Monitorul Oficial. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

  

INIȚIATOR,                   AVIZAT DE LEGALITATE,      

             PRIMAR,                           SECRETAR GENERAL, 

           

         Moraru Anastase            Moraru  Loredana 
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