
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 192/2021 

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 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 25 
noiembrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 204/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  referatul 
de aprobare al acestuia 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;  
c)raportul întocmit de direcţia executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 24324  din data de 19.11.2021;  
d)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 340/55 din 
25.11.2021; 
            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 2021-2022, 
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  25 noiembrie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        DREGOESC   ANA 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 192/2021 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

25/11/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 9 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 3 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

26/11/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 
 


