
ROMANIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 

ORAŞUL  DOLHASCA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea numărului și cuantumului  burselor acordate elevilor care frecventează cursurile 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Dolhasca 

 

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

 Având în vedere:  

 - referatul de aprobare al Primarului orașului Dolhasca, Isachi Decebal Dumitru, înregistrat cu nr. 

5341 / 25.03.2022 

 - raportul de specialitate cu nr. 5342 / 25.03.2022, întocmit de d-na  Păvăluc Elena, Şef serviciu - 

Buget, prognoze, financiar, contabilitate, impozite şi taxe locale;  

- adresele transmise de unităţile de învăţământ preuniversitar din oraşul Dolhasca; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social 

– culturale, culte, protecţie copii. 

  În conformitate cu prevederile : 

 - Hotărârii nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 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 în anul şcolar 2021-2022; 

 - art. 82  alin. 2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 129,  alin (2) lit. d), art. 139 alin.(3), lit a) și art. 196 , alin. (1), lit. a) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă un număr de 298 burse, din care 95 burse de merit și 203 burse de ajutor social,  în 

limita bugetului acordat, pentru elevii care frecventează cursurile Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” 

Dolhasca   

 

Art.2.  Se aprobă un număr de 19 burse,  din care 1 bursă de merit, 16 burse  de studiu și 2 burse de 

ajutor social,  în limita bugetului acordat, pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale Gulia. 

 

 Art.3 .  Se aprobă un număr de 172 burse,  din care  31 burse de merit, 30 burse  de studiu și 111 

burse de ajutor social,  în limita bugetului acordat, pentru elevii care frecventează cursurile, Școlii 

Gimnaziale Budeni. 

 

 Art.4.  Se aprobă cuantumul burselor școlare de care pot beneficia elevii care frecventează cursurile 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Dolhasca, după cum urmează: 

- 200 lei/lună, bursa de merit pentru semestrul II, an scolar 2021-2022; 

- 150 lei/lună, bursa de studiu pentru semestrul II, an scolar 2021-2022; 

- 200 lei/lună, bursa de ajutor social pentru semestrul II, an scolar 2021-2022. 

 

 Art.5. Primarul oraşului Dolhasca prin Aparatul de specialitate, împreună cu unitățile de învățământ 

din orașul Dolhasca vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.  

 

   Preşedinte de şedinţă              

           Savin Ionel 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                  Pavăl Maricica 
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