
      R O M Â N I A                                                 

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                  

    CONSILIUL LOCAL   

  

H O T Ă R Â R E A  NR. 157/2020 

privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a 

numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar  

2020 - 2021 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 159/11629/19.11.2020 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 159/11628/19.11.2020 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare 

şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat din municipiul Brad în semestrul I  al anului şcolar 2020 - 2021; 

 Ținând cont de adresa nr. 2258/22.10.2020 a Liceului Teoretic „Avram Iancu” 

Brad; adresa  nr. 3750/05.11.2020 a Școlii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad, 

precum și de adresa nr. 1062/23.10.2020 a Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” 

Brad;   

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

161/11711/20.11.2020, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate 

al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 90/11794/25.11.2020 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 30/11796/25.11.2020 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 50/11798/25.11.2020 al 

comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de 

agrement; raportul nr. 126/11799/23.11.2020 al comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor 

și raportul nr. 70/11801/23.11.2020 al comisiei pentru administrarea domeniului public 

și privat;  

 În conformitate cu prevederile art. 82 şi art.105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu  modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 

5576/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   



 În temeiul prevederilor art. 129  alin. 2 lit.  b și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a  art. 

139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. -   Se aprobă un număr de 257 burse şcolare ce se vor acorda elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 

2020 - 2021, după cum urmează: 

 

a.) – burse de merit  = 160; 

b.) – burse sociale    =   97. 

Art. 2.  (1) - Se aprobă cuantumul lunar al unei burse şcolare pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din municipiul Brad, 

pentru semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021, după cum urmează: 

a.) – bursă de performanţă  =  200   lei/lună; 

b.) – bursă de merit             =  100    lei/lună; 

c.) – bursă de studiu            =   80    lei/lună; 

d.) – bursă de ajutor social   =   80    lei/lună. 

                                  (2)  –  Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a 

burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc în cadrul 

consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor 

repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

          Art. 3.    (1)  – Finanţarea sumelor necesare achitării burselor şcolare prevăzute 

la art. 1  vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Brad, Cap. 65.02 – 

Învăţământ,  titlul 59 – Alte cheltuieli, alin. 59 „Burse”. 

                            (2) – Decontarea burselor şcolare prevăzute la alin. 1 se va face pe 

baza dosarelor depuse în cadrul fiecărei unităţi şcolare, pe tipuri de burse, în baza 

documentelor justificative solicitate conform Ordinului nr. 5576/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

      Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

    Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

   Art.  6.   -   Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Prefectului Judeţului Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

  - Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara; 



  - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite     

             Locale; 

   - Liceului Teoretic  ,,Avram Iancu” Brad; 

   - Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad; 

   - Şcolii  Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad. 

   

Brad, 26.11.2020 

 

                 

                                Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                 Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”        

 

 


