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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului burselor pentru elevii din
învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig aferente anului 2021
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021;

-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 7202/24.03.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Direcția economică,
înregistrat sub nr.
7173/23.03.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 82 alin. (1) și alin. (2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificări și completări ulterioare;
art. 1-5, art. 7-9, art. 11-13 și art. 17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;

În temeiul prevederilor art.110 alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. a),
art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă un număr de 357 burse, pentru elevii din învățământul preuniversitar de
stat de pe raza orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează:
a) 338 burse de merit;
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b) 19 burse sociale.
Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare unitate de învățământ
preuniversitar de stat, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig, Direcția economică și Consiliile de administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din orașul Avrig.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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ANEXĂ LA HCL NR. ______/__________

TABEL BURSE ELEVI PENTRU AN ȘCOLAR 2020-2021

Tip
burse

Burse
sociale

Burse
de
merit

Unitate de
învățământ
Liceul
Teoretic
„Gh. Lazăr”
Avrig
Școala
Gimnazială
Avrig
Liceul
Tehnologic
Mârșa
Liceul
Teoretic
„Gh. Lazăr”
Avrig

Număr
beneficiari

Cuantum HG
2064/2020
Lei/lună
100 lei

Cuantum HG
2064/2020+Buget local
Lei/lună

10
100 lei
9
100 lei
0
100 lei
media 8,50 – 8,99
110 lei
media 9,00-9,49
130 lei
media 9,50-10,00
100 lei
media 8,50 – 8,99
110 lei
media 9,00-9,49
130 lei
media 9,50-10,00
100 lei
media 8,50 – 8,99
110 lei
media 9,00-9,49
130 lei
media 9,50-10,00

230

Școala
Gimnazială
Avrig

80

Liceul
Tehnologic
Mârșa

28
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