ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
ORAȘ MURFATLAR
HOTĂRÂREA
NR. 71 DIN 20.11.2020
privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente semestrului I al anului
scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta extraordinara azi 20.11.2020 ;
Vazand:
- Proiectul de hotarare
si referatul de aprobare prezentate de Primarul orasului
Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Tanase Ana-Maria;
- Avizul comisiei nr. 1 si 3 ;
In temeiul prevederilor art. 9 alin. 7 , art. 82 , art. 105 alin. 2 , lit. d din Legea nr.
1/2011 a educaţiei naţionale, art. 2 din anexa la Ordinul 5576/2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , art.
129 alin.2 lit.b, lit.d, alin.4 lit.a, alin.7,lit.a , art.196 alin 1 lit.a din OUG nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ Consiliul Local Murfatlar;
HOTARASTE:
Art.1 - Aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente semestrului I al anului
scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, structurat in functie de
tipul bursei , astfel :
Numărul total al burselor = 235, structurate in funcţie de tipul bursei astfel:
-burse de merit = 214
-burse de ajutor social, conf art.11, art.12 =17
-burse ajutor social, conf. Art.13(a) = 4
Art.2 –
Nr
.crt
1.
2.
x

Aprobarea cuantumului burselor prevazute la art. 1 dupa cum urmeaza :

8.260 lei *3,75 luni = 30.975 lei
Media
Nr.burse
8,50 - 9,50
9,50 - 10,00

Suma propusă

Valoarea totală

122
92

30 lei/lună
50 lei/lună

3660 lei
4600 lei

214

x

8260 lei

-burse de ajutor social = 70 lei/luna (conf.art. 11, art.12 din Ordin 5576/2011-familii cu
venituri reduse)
-burse de ajutor social = 100 lei/luna (conf.art.13,lit.a din Ordin 5576/2011-motive
medicale)
17 x70= 1.190 lei / luna

4 x100 = 400 lei / luna
TOTAL = 1.590 lei/luna
1.590 lei *4 luni = 6.360 lei
Total burse semetrul I al anului şcolar 2020-2021 = 37.335 lei .
Art. 3 - Secretarul general al orasului va comunica prezenta Institutiei
Prefectului-Judetul Constanta, primarului orasului Murfatlar, serviciului buget, finante,
contabilitate , precum si tuturor factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu 14 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva.
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