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HOTĂRÂREA Nr. 21 /2021 

privind  aprobarea cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul anului 2021 
 
 
 Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara; 
 Analizând proiectul de hotărâre nr.21/2021 şi referatul de aprobare 
nr.910/22.01.2021 al Primarului municipiului Orăştie, dl ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan 
din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea 
cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul anului 2021. 
 Având în vedere raportul nr.917/22.01.2021 al DirecŃiei AdministraŃie Publică 
Locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Orăştie, precum şi 
raportul de avizare nr.1086/27.01.2021 al comisiei pentru activităŃi economico-
financiare înregistrat în şedinŃa comisiei din data de 26.01.2021. 
        În baza prevederilor art.82 şi art.105, alin.(2), lit.d din Legea educaŃiei naŃionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E.C.T.S 
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învăŃământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale H.G nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanŃă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăŃământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenŃă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.a, ale art.139, alin.(1) şi 
alin.(3), lit.a şi art.196, alin.(1), lit.a din OrdonanŃa de UrgenŃă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1  : Se aprobă cuantumul burselor şcolare, ce se vor plăti din bugetul local al 
municipiului Orăştie, cap.65.02 “ÎnvăŃământ” în anul 2021, elevilor din învăŃământul 
preuniversitar de stat din municipiul Orăştie, după cum urmează : 

- burse de performanŃă  – 500 lei/lună; 
- burse de merit     – 150 lei/lună; 
- burse de studiu            – 120 lei/lună; 
- burse de ajutor social         – 100 lei/lună. 

         Art.2  Numărul burselor şcolare se va stabili după aprobarea bugetului local al 
municipiului Orăştie. 
 Art.3  : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor 
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art.4  : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia 
economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăştie. 
 



 
 Art.5  : Prezenta hotărâre se comunică : 

- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara; 
- Primarului municipiului Orăştie; 
- DirecŃiei economice; 
- Liceului Teoretic “A.Vlaicu” Orăştie; 
- Liceului Tehnologic “N.Olahus” Orăştie; 
- Şcolii Gimnaziale “Dr.A.Vlad” Orăştie; 
- Şcolii Gimnaziale “D.Stanca” Orăştie. 

 
Municipiul Orăştie, 28.01.2021 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
           jr.BOTA Adrian 
 
                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                    SECRETAR GENERAL, 
                                         jr.Teodor IORDAN 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară din data de 28 ianuarie 2021, cu 
următoarele voturi : 
    Total consilieri locali : 19 
    PrezenŃi : 19 
    Pentru : 19 
    Împotrivă : - 
    AbŃineri : - 


