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CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GURA TEGHII 

 

                                                                          H O T A R A R E  

Privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2020-2021 

 

              Consiliul local al comunei Gura Teghii 
              Având în vedere : 
                       -  referatul de aprobare  al  domnului Micleru  Gheorghe - primar, inregistrat sub     
                                 nr…….../...........…………….; 
                       -   raportul de avizare  a compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu              
                                de  specialitate al primarului inregistrat sub nr………/………………; 
                       -   raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local inregistrat sub    
                                 nr......../.......................; 

- prevederile Ordinului Ministrului Educatiei nr. 3470/07.03.2012 pentru 
modificarea Anexei la Ordinul Ministrului educatiei , cercetarii , tineretului si 
sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat   

- Prevederile HG 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanta, de merit, de studio si de ajutor social pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-2021 

- Prevederile art. 82 din Legea nr. 1/2011 privind Legea Educatiei Nationale cu 
modificarile si completarile ulterioare 

- Adresa nr. 2294 din 17.12.2020 a Scolii Gimnaziale Pamfil Georgian Gura 
Teghii. 
In temeiul art. 129 alin (1) , alin. (7) si alin (14), art. 196  alin (1) , din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

                       H O T Ă R Ă Ş T E  : 

                 Art.1  Se aproba cuantumul burselor scolare ce se vor acorda elevilor din cadrul 
Scolii Gimnaziale Pamfil Georgian Gura Teghii, in anul scolar 2020-2021, astfel  

- Bursa de performanta – 100 lei / luna / bursa 
- Bursa de merit în cuantum diferențiat după cum urmează: 



•       media cuprinsa intre 9.50 - 10  – 200 lei/lună 
•      media cuprinsa intre 9.00 – 9.50 – 150 lei/lună 
•      media cuprinsa intre 8.50 – 9.00  – 100 lei/lună 

- Bursa de studiu – 100 lei / luna/ bursa  
- Bursa sociala – 100 lei / luna / bursa  
- Bursa sociala ocazionala – 100 lei / semestru / bursa 

Durata acordarii acestor burse este de 8 luni (4 luni/  semestru) pentru bursele 
de performanta, de merit si de studiu iar pentru bursele sociale 12 luni . 

                    Art.2 Se aproba numarul de beneficiari pe fiecare categorie de bursa in functie de situatia 
dosarelor depuse  la scoala ,  astfel : 

- Burse de performanta - 0 
- Burse de merit – 50  
- Burse sociale – 10 
- Burse sociale ocazionale -7  

    Art. 3 Compartimentul buget , finante, contabilitate , impozite si taxe locale  din  cadrul 
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Gura Teghii , va duce la indeplinire prezenta 
hotarare . 

                Art.4  Secretarul comunei va asigura  comunicarea  prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate .                                                             

 

 

Nr    _14__                                   Presedinte de sedinta,                 

         Data _21.04.2021___ 

         Gura Teghii                                                                                                                             

                                                                                                                 Contrasemneaza  

  Secretar general ,                                                                             

                                                                          

 

Nota: 

Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Gura Teghii in sedinta din data de 
__________ cu respectarea prevederilor  art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ  cu un nr.de ____ voturi pentru,       ______ abtineri si   _____ voturi  impotriva 
abtineri,  din totalul de ______ consilieri in functie  si _________ prezenti la sedinta .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

                            

                                                   

 


