JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
Proiect de hotărâre nr. 204/2021
privind aprobarea numărului de burse si a cuantumului acestora, pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Haţeg, aferente semestrului I al anului
şcolar 2021-2022
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 336/110 din 19.11.2021, prin care se propune
aprobarea numărului de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul
Haţeg, aferente semestrului I al anului şcolar 2021-2022;
Având în vedere:
a)adresa Liceului Teoretic „I.C.Brătianu” Haţeg nr. 764 din 03.11.2021 înregistrată la
primăria Haţeg sub nr. 22865 din 04.11.2021 prin care se solicită aprobarea burselor la nivelul
unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022;
b) adresa Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ecaterina” Prislop nr. 381/18.10.2021
înregistrată la primăria Haţeg sub nr. 21156 din 18.10.2021 prin care se solicită, aprobarea
burselor la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică;
În conformitate cu prevederile art 9 alin. (7), art. 20 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3), art.
103 alin.(2), art. 105 alin. (2) lit. d), art.111 alin. (4) din Legea nr.1/2011 privind educatia
naţională, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţămantul preuniversitar de stat, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. unic, alin. (1), alin. (3)-(4) din Hotărârea Guvernului nr.
1094/2021 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 2021-2022;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a), alin. (14), art.139
alin.(1), alin (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5),
art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă un număr de 306 burse pentru elevii unităţii de învăţământ cu personalitate
juridică Liceul Teoretic ,,I.C.Brătianu” Haţeg, aferente semestrului I al anului şcolar 20212022, astfel:
a) burse de performanţă
0;
b) burse de merit
- 204,
din care:
 gimnaziu
107;
 liceu
97;
c) burse sociale
- 102,
din care:
 copii bolnavi şi orfani - 47;
 pe bază de venit
- 55;

Art. 2 Se aprobă un număr de 16 burse pentru elevii Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf.
Ecaterina” Prislop, aferente semestrului I al anului şcolar 2021-2022, astfel:
a) burse de merit
- 15 ;
b) burse sociale
1.
Art. 3 Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar
de stat din oraşul Haţeg, aferente semestrului I al anului şcolar 2021-2022, astfel:
a) burse de performanţă - 500 lei;
b) burse de merit
- 150 lei;
c) burse de studiu
- 100 lei;
d) burse sociale
- 100 lei.
Art. 4 Sumele rezultate din bursele aprobate potrivit art.1-3 se plătesc în limita fondurilor
aprobate în buget cu această destinaţie.
Art. 5 Ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se asigură de Liceul Teoretic “I.C.Brătianu”
Hateg, si Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ecaterina” Prislop, în condiţiile legii.
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare .
Art. 7 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi se
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului
Haţeg, Liceului Teoretic “I.C.Brătianu Hateg”, Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ecaterina”
Prislop, Compartimentului administraţie publică locală şi Direcţiei economice .

Haţeg, la 19 noiembrie 2021
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