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H O T Ă R Â R E A  NR. 175/2020 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 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. 188/11629/15.12.2020 și REFERATUL DE 

APROBARE nr. 188/11628/15.12.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea 

Hotărârii Consiliului Local 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;  

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 186/11711/18.12.2020, 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. 94/11794/21.12.2020 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul 

nr. 33/11796/21.12.2020 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 58/11798/21.12.2020 al comisiei 

pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 

138/11799/21.12.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 76/11801/21.12.2020 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/04.12.2020 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 2020 - 2021;   

 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. I. – Art. 2 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2020 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

 ”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              = 120    lei/lună; 

c.) – bursă de studiu            = 100    lei/lună; 

d.) – bursă de ajutor social  = 100    lei/lună.” 

          Art. II. – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2020 rămân neschimbate. 



      Art. III. – 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. IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

     Art.  V.   -   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. 
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         Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                    Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute: 16  voturi “pentru” 

                                         


