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DECIZIA nr. 69 

din 01.09.2022 

de constituire a Comisiei de acordare a burselor, rechizitelor, Bani de liceu, 200 

Euro, altor drepturi băneşti acordate elevilor   

În temeiul: 

- Art.96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art 21, alin (4) lit. j) din  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul  4183/04.07.2022   

- Art 15 (1) nn) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 29.08.2022 

 

Directorul Liceului Teoretic “N. Bălcescu” din Cluj-Napoca,  prof. Marinela 

Violeta  ZAMFIR,  numit prin Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj  

Nr. 2380/20.12.2021 

 

DECIDE:  

Art. 1. Se constituie Comisia de acordare a burselor, rechizitelor, Bani de liceu, 

200 Euro, altor drepturi băneşti acordate elevilor  cu următoarea componenţă : 

 



Responsabil: BUDIŞAN MIRELA LUCIA – membru CA 

Membri :  TÂMBUC NICOLETA MARIA 

  IOBAGIU DANA EMILIA 

  MORARU MARINELA OFELIA 

  NĂSĂUDEAN NICOLETA LIVIA 

 Art.2. Comisia are următoarele atribuţii: 

a.   afişează la unitatea de învăţământ: 

- criterii generale, criterii specifice şi metodologia de acordare a burselor, 

rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro 

- lista actelor necesare pentru obţinerea burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 

Euro 

- termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare; 

b.  preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii 

lor legali 

c.  analizează actele respective şi în concordanţă cu criteriile generale şi cele 

specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, rechizite, 

bani de liceu, 200 Euro, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi fiind 

consemnată în proces-verbal; 

d. solicită Consiliului de Administraţie aprobarea acordării burselor, rechizitelor, 

bani de liceu, 200 Euro conform procesului verbal. 

    Art 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciul secretariat al 

unităţii şi responsabilul comisiei. 

 

DIRECTOR, 

Marinela Violeta  ZAMFIR 


