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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 177/25.11.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind aprobarea numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de  burse 

 pentru semestrul I, anul şcolar 2021-2022 care se acordă elevilor din 

 învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş 
 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data 

de 25.11.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 373/19.11.2021, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr. 19771/25.11.2021 al Direcției economice din care rezultă necesitatea 

aprobării numărului de beneficiari, cuantumului şi categoriilor de  burse pentru semestrul I, anul 

şcolar 2021-2022 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna 

Mureş, precum și notele de fundamentare aflate la dosar; 

 raportul de specialitate ___________ nr. ________/___________ al _____________________;  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş,  

 art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, actualizată;  

 Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, actualizat; 

-  HG nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, 

de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se 

acordă în anul școlar 2021-2022; 

       -   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

       -  Hotărârea nr. 13 din 24.11.2021 a Consiliului de Administrație  a Școlii Gimnaziale  “Lucian Blaga” 

Ocna Mureș; 

       - Hotărârea nr. 90 din 24.11.2021 a Consiliului de Administrație  a Liceului Teoretic  “Petru Maior ” 

Ocna Mureș; 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 136,  art. 139, alin. (3) 

lit. a) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă numărul de beneficiari, cuantumul şi categoriile de burse pentru semestrul I, anul 

şcolar 2021-2022 care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş, 

după cum urmează: 

(1) Pentru Școala Gimnazială „Lucian Blaga ” Ocna Mureș; 

 

Nr.crt.   Tipul bursei Cuantumul 

lunar (lei) 

Număr de 

beneficiari 

Total sume 

1. Bursă de ajutor social - categoria 

orfani sau bolnavi art.13 lit.a) 

100 18 7.200 

2. Bursă de ajutor social – categoria 

venituri mici art.13 , lit.c) 

100 11 4.400 

3. Bursă de merit – rezultate la 100 97  27.354 
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învățătură art.8, lit.a) – media 

generală 8,50- 9,79 și nota 10 la 

purtare 

4. Bursă de merit – rezultate la 

învățătură art.8 lit.a)- media general 

9,80 – 10 și 10 la purtare 

150 20 8.460 

5. Bursă de merit - rezultate la 

olimpiade/concursuri școlare art.8 

lit.b) și c) și nota 10 la purtare 

- - - 

6. Bursă de studiu , art.9 - venitul 

lunar mediu/media generală peste 7 

și nota 10 la purtare 

- - - 

 TOTAL BURSE SEM.I 2021-2021  146 47.414 

  

  

(2) Pentru Liceul Teoretic „Petru Maior  ” Ocna Mureș; 

 

 

Nr.crt.   Tipul bursei Cuantumul 

lunar (lei) 

Număr de 

beneficiari 

Total sume 

1. Bursă de ajutor social - categoria 

orfani sau bolnavi art.13 lit.a) 

100 24 9.600 

2. Bursă de ajutor social – categoria 

venituri mici art.13 , lit.c) 

100 73 29.200 

3. Bursă de merit – rezultate la 

învățătură art.8, lit.a) – media 

generală 8,50- 9,79 și nota 10 la 

purtare 

100 204  57.528 

4. Bursă de merit – rezultate la 

învățătură art.8 lit.a) - media 

general 9,80 – 10 și 10 la purtare 

150 23 9.706 

5. Bursă de merit - rezultate la 

olimpiade/concursuri școlare art.8 

lit.b) și c) și nota 10 la purtare 

- - - 

6. Bursă de studiu , art.9- venituri 

lunar mediu/media general peste 7 

și nota 10 la purtare 

100 4 1.128 

 TOTAL BURSE SEM.I 2021-2021  328 107.162 
 

 

 

 

Art. 2. Hotărârea poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.    
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

 Primarul orașului Ocna Mureş  

 Instituţia Prefectului – Judeţul Alba  

 Direcţia Economică; 

 Liceului Teoretic ,,Petru Maior’’ Ocna Mureş; 

 Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş; 

  

 

Ocna Mureş,  25.11.2021 

 

                   INIŢIATOR,               AVIZAT, 

      PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                       SILVIU VINȚELER                                                      SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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