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HOTĂRÂRE NR. 5 / 28.01.2021
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul

preuniversitar de stat din orașul Sovata, în anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare cu nr.545/18.01.2021 întocmit de inițiatorul proiectului și
Raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  Relații  Internaționale,  Casă  de  Cultură,  activități
culturale și sportive, precum şi avizul Comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Orașului
Sovata nr.I.,

Având în vedere Ordinul nr.5576/2011 al MECTS privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările
ulterioare.

Ținând cont de prevederile art.82 și art.105 alin.(2), lit.d) din Legea nr.1/2011 a  educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.a) coroborat cu
art.139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  cuantumul  pentru  fiecare  categorie  de  bursă  acordată  elevilor  din
învăţământul  preuniversitar  de stat  din orașul  Sovata,  pentru anul  şcolar  2020-2021,  după cum
urmează:

a) Burse de merit: 
• în cuantum de 160 lei/lună

b) Burse de studiu:
• în cuantum de 110 lei/lună

c) Burse sociale:
• în cuantum de 100 lei/lună, 

Art.2. – Numărul burselor se va stabili  semestrial  în  funcție de rezultatele la învățătură
obținute de elevi, prevederile legislației în vigoare și criteriile specifice stabilite de consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, apartenenţă
politică  a  elevilor  sau  a  familiilor  acestora,  apartenenţa  la  organizaţii  legal  constituite,  studiile
efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.  Sumele necesare vor fi cuprinse în
bugetul anual  al unităților de învățământ din raza orașului Sovata.     

Art.3. –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredințează
Compartimentul Relații  Internaționale,  Casă de Cultură,  activități  culturale și sportive,  respectiv
Compartimentul  Buget  Contabilitate  şi  Resurse  Umane  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului orașului Sovata și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Sovata.

Art.4.  – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Primarului Oraşului Sovata;
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-     Compartimentelor de resort;
-     Instituțiilor de învățământ;

                        -     Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.

Președinte de ședință,
                                                                                       Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 28 ianuarie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.         
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