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HOTĂRÂREA NR. 33 / 14.09.2017
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
14 septembrie 2017
În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale modificată prin OUG nr. 49/2014
În temeiul Ordinului MEN Nr. 3160 / 2017 din 1 februarie 2017 – pentru modificarea şi
completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014
Ordinul MENCS nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Ordinul 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 – 2018
PV al şedinţei C.A. din data de 14 septembrie 2017
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă criteriile specifice de acordare a burselor în anul şcolar 2017-2018, stabilite de
Comisia de burse, care se acordă din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care
aparţine unitatea de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin. (2) din Legea
educaţiei naţionale nr.1 / 2011.
Art.2 Se aprobă criteriile specifice de acordare a bursei de performanţă:
- Locul I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor sau concursurilor organizate de
MEN; competiţii sportive, concursuri cultural – artistice cu caracter sportiv sau tehnico –
ştiinţific organizate de MEN.
- Bursa de performanţă se acordă pe un an şcolar şi se suspendă dacă nota la purtare este
mai mică de 10 pe un semestru.
Art.3 Se aprobă criteriile specifice de acordare a bursei de merit:
- Media generală peste 9 şi media 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în
semestru I sau II.
- Locul I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor sau concursurilor şcolare
organizate de MEN; competiţii sportive, concursuri cultural – artistice cu caracter sportiv
sau tehnico – ştiinţific organizate de MEN.
- Bursa de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii din clasele de
început şi cu semestrul I pentru ceilalţi elevi.
Art.4 Se aprobă criteriile specifice de acordare a bursei de studiu:
- Se acordă elevilor cu venitul lunar mediu pe membru de familie mai mic decât 917 RON,
cu media generală peste 8,50 şi cu media la purtare 10.
Art.5 Se aprobă criteriile specifice de acordare a bursei de ajutor social:
- Se acordă elevilor promovaţi şi cu media 10 la purtare, în funcţie de situaţia lor materială.
Sunt vizate următoarele categorii de elevi:
a) orfani şi bolnavi de TBC sau alte boli pe baza certificatului eliberat de medicul
specialist.
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b) elevii proveniţi din familii cu un venit mediu / 12 luni mai mic decât 458,5 RON fără
terenuri agricole de peste 20000mp, în zonele colinare şi de şes şi de 40000mp în zonele
montane.
Art. 6 Se aprobă emiterea unei informări către Primăria Municipiului Sighişoara cu privire la
întocmirea unui act de donaţie constând în două tractoare rutiere cu cabină:
- Tractor U650 MM – nr. înmatriculare MS – 05 – JAJ
- Tractor 650 MM – nr. înmatriculare MS – 05 – JAI
dat fiind faptul că unitatea şcolară nu mai are în planul de învăţământ specializare care necesită
utilizarea acestor utilaje în activitatea didactică.
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: - Spre afişare
Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighişoara
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorului unităţii de învăţământ,
şi serviciul secretariat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Director, Prof. Tittes – Gherman Mihaela

Voturi : - pentru 8, - abţineri..... ,- împotrivă...

Elaborat în 2 (două) exemplare
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