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JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 5599  
Din 28 noiembrie 2019                                                

Privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor 
din învăţământul preuniversitar în semestrul I al anului şcolar 2019/2020 

 
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019; 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
- Referatul nr. 3933/06.11.2019 al Liceului Teoretic «George Vâlsan» Făurei; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisia 

pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 

În baza prevederilor art. 82 alin. 2 şi art. 105 alin. 2 lit. „d” din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, modificată și completată şi ale art. 129 alin. 7 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1.  Se aprobă cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local 

elevilor din învăţământul preuniversitar în semestrul I al anului şcolar 2019/2020 în cadrul 
Liceului Teoretic «George Vâlsan» Făurei, după cum urmează: 

Tip bursă Număr Cuantum (lei/lună) 

Bursă de merit 39 200 
Bursă socială 27 80 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

ordonatorul principal de credite şi biroul contabilitate din cadrul Liceului Teoretic «George 
Vâlsan» Făurei. 

Art. 3. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţa persoanelor interesate. 
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