
1 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.204  

       privind aprobarea cuantumului şi categoriilor de  burse 

 care se vor acorda în anul şcolar 2022-2023 elevilor din 

 învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş 

  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă publică 

ordinară, la data de 29.09.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 414/23.09.2022, 

de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

- Proiectul de hotărâre nr.206 din 29.09.2022; 

 Referatul de aprobare nr. 15019/28.09.2022 al Direcției economice din care rezultă necesitatea 

aprobării cuantumului şi categoriilor de  burse care se vor acorda în anul şcolar 2022-2023 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş. 

 Raportul de specialitate favorabil nr. 15086/29.09.2022 al Direcției economice;  

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş,  

 Ordinul nr.5379/2022 al Ministrului Educației pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învățământul preuniversitar; 

 HG. nr.1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de 

merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, 

care se acordă în anul școlar 2022-2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora 

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

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

       -  Referatul nr.3896/14.09.2022 al Liceului Teoretic ,,Petru Maior’’Ocna Mureș, înregistrat la 

Primăria orașului Ocna Mureș cu nr.14306/15.09.2022; 

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 cuantumul şi categoriile de burse care se vor acorda în anul şcolar 2022-

2023 elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Ocna Mureş, după cum urmează: 

 

                500 lei – pentru bursă de performanță; 

                200 lei – pentru bursă de merit; 

                150 lei – pentru bursă de studiu; 

                200 lei  - pentru bursă de ajutor social. 

 

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

contenciosului administrativ, actualizată.   

 

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

oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler. 

             Se comunică la: 

 Primarul orașului Ocna Mureş  

 Instituţia Prefectului – Judeţul Alba  

 Direcţia economică; 

 Liceul Teoretic ,,Petru Maior’’ Ocna Mureş; 
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 Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga’’ Ocna Mureș; 

 Liceul Tehnologic Ocna Mureș. 
 

 

 

                                                              Ocna Mureş,  29.09.2022 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                   OCTAVIAN MACARIE                                          SECRETAR GENERAL 

                                                                                                             SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:G.M.A .Ex: 7. anexe: 0 ;   Consilieri in functie: 17; prezenti:17; voturi ,,pentru”(94,12%):16  ; voturi ,,contra”:0 ;  abţineri:1. 
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