ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAS MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 59 din 27.05.2021
privind modificarea HCL Murfatlar nr. 52/28.04.2021 pentru aprobarea numarului si a cunatumului
burselor aferente semestrului II al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat
Consiliul Local Murfatlar întrunit în ședinta ordinară, azi 27.05.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul orasului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Raportul de specialitate întocmit de dna Tănase Ana-Maria;
- Avizul comisiei nr. 1 și 2;
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
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 - Aprobarea modificarii art.1 din cuprinsul HCL nr.52/28.04.2021, in sensul eliminarii
sintagmei “ cuantum “ , articol care va avea urmatorul cuprins:
“ Art. 1 - Aprobarea numarului de burse aferente sem II al anului scolar 20202021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, structurat in functie de tipul bursei, astfel :
Numărul total al burselor = 315, structurate în funcţie de tipul bursei astfel:
- burse de merit = 290
- burse de ajutor social, conf art.11, art.12 = 21
- burse ajutor social, conf. art.13 (a) = 4 ”
Art. 2 - Aprobarea modificarii art. 2 din cuprinsul HCL nr.52/28.04.2021, in sensul adaugarii in
dedesubtul frazei “ Aprobarea cuantumului burselor prevăzute la art. 1, după cum urmează:”, a tabelului cu
propunerea pentru bursele de merit , articol care va avea urmatorul cuprins: ”

” Art. 2 - Aprobarea cuantumului burselor prevăzute la art. 1, după cum urmează:
- burse de merit :
Nr. Crt Media
Nr. burse
Suma propusa
Valoarea totala
8,50
–
10,00
1.
290
100 lei/luna
29.000 lei
- burse de merit:
29.000 lei *3,75 luni = 108.750 lei
- burse de ajutor social = 100 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)
21 x 100 lei = 2.100 lei / lună
4 x 100 lei = 400 lei / lună
TOTAL = 2.500 lei/lună
2.500 lei *4 luni = 10.000 lei
Total burse semestrul II al anului scolar 2020-2021 = 118.750 lei.
Art. 3 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 52/28.04.2021 raman neschimbate.
Art. 4 - Secretarul general al orașului va comunica prezenta Instituției Prefectului - Județul Constanta,
primarului orasului Murfatlar, Serviciului buget, finante, contabilitate, precum si tuturor factorilor
interesati.
Prezenta a fost adoptată cu 14 voturi pentru, …-... abțineri, …-… voturi împotrivă.
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ENE ION

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
FLORIN VINTILA

