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HOTĂRÂREA NR.263/2021
privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul scolar 2021-2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ
CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 9 SEPTEMBRIE 2021
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
364/2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.364/2021;
• Raportul de specialitate al Directiei Economice, înregistrat cu nr.364/2021 prin care se
propune aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect stabilirea cuantumului burselor
pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare
pentru anul scolar 2021-2022.
Având în vedere :
• Art.82, art.105 alin.(2) lit.d) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și
completările ulterioare coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind ,,Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor” din învăţământul preuniversitar de stat;
• Hotararea de Guvern nr. 1064 din 4 decembrie 2020, pentru aprobarea cuantumului minim al
burselor de performanta, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat cu frecvența ,care se acordă în anul școlar 2020-2021;
• Art.129, alin. 1, alin.4, alin. 7, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificări și completări;
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și III din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Amendamentele domnului consilier local Gavra Bogdănel: “cuantumul unei burse de merit să
fie 400 lei, cuantumul unei burse de studiu să fie 250 lei, cuantumul unei burse de ajutor
social să fie 200 lei”;
• Amendamentul domnului consilier local Buhan Horia: „cuantumul unei burse de performanță
să fie 600 lei„;
• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul burselor pentru elevii din instituțiile de învăţământ preuniversitar de stat
din municipiul Baia Mare pentru anul scolar 2021-2022 după cum urmează:
1) Burse de performanţă :
- cuantumul unei burse de performanţă

600 lei
8 ex. / N.M. / 15.09.2021

2

2) Burse de merit :
- cuantumul unei burse de merit

400 lei

3) Burse de studiu
- cuantumul unei burse de studiu

250 lei

4) Burse de ajutor social
- cuantumul unei burse de ajutor social

200 lei

Art.2. După comunicarea fondurilor repartizate pentru acordarea burselor, fiecare unitate de
învăţământ de pe raza municipiului Baia Mare va stabili, în Consiliul de Administraţie, numărul
burselor propuse a fi acordate , care ulterior va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Baia
Mare.
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din Municipiul
Baia Mare.
Art. 4 La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri își înceteaza aplicabilitatea orice alte dispoziții
contrare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului Județului Maramureş;
• Primarul municipiului Baia Mare;
• Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcţia Investiţii;
• Biroul Implementare Investiții;
• Direcţia Economică;
• Unităţile de învăţământ;
• Serviciul Administrație Publică Locală.

Crăciun Ovidiu Andrei
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

23
20
20
-

8 ex. / N.M. / 15.09.2021

