ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

H O T Ă R Â R E A nr. 151 / 2021
privind stabilirea cuantumului unei burse și a numărului burselor care se vor acorda elevilor
de la cursurile cu frecvență din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în semestrul I al
anului școlar 2021 - 2022

Consiliul Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr.
158/13.12.2021 prin care se propune stabilirea cuantumului unei burse și a numărului
burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecvență din cadrul Liceului
Tehnologic Agricol Geoagiu, în semestrul I al anului școlar 2021 - 2022, raportul de
specialitate al Compartimentului Buget, Financiar 157/13.12.2021 precum și avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate nr. 460/21.12.2021, 464/21.12.2021 și 468/21.12.2021.

Reținând adresa Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu nr. 9756/13.12.2021 prin care
se comunica faptul ca în ședința Consiliului de Administrație al liceului din data de
27.10.2021, raportat la prevederile HGR nr. 1064/2020, a fost propus cuantumul minim de
100 lei/bursă;
În conformitate cu dispozițiile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5.576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
de stat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 1064/2020 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;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a, alin. (7) lit. a, ale art. 139 alin. (3) lit.
”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE
Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu
frecvență din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în semestrul I al anului școlar
2021 – 2022, după cum urmează:
- Bursa de merit: 120 lei;
- Bursa de studiu: 110 lei
- Bursa de ajutor social : 100 lei
Art. 2. Se aprobă numărul burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu
frecvență din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în semestrul I al anului școlar
2021 - 2022, după cum urmează:
- Burse de merit: 141 beneficiari pentru toate nivelurile de învățământ,
- Burse de studiu: 4 beneficiari pentru toate nivelurile de învățământ
- Burse de ajutor social: 7 beneficiari pentru toate nivelurile de învățământ. Bursele de
ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art.
13 din Ordinul nr. 5.576/2011.
Art. 3. Criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de studiu și sociale se
stabilesc anual în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în limitele

fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților
școlare. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente
burselor școlare revine Consiliului de Administrație al unității de învățământ. În situația în
care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții
unității de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către DAS Geoagiu.
Art. 4. - (1) - Finanţarea sumelor necesare achitării burselor, în cuantum total de
96,8 mii lei vor fi asigurate din Bugetul general al orașului Geoagiu pe anul 2021, Cap.
65.02 - Învăţământ - titlul 59 - Alte cheltuieli, alin.59.01 -"Burse".
(2) - Decontarea burselor se va face pe baza dosarelor depuse în cadrul unităţii şcolare, pe
tipuri de burse, în baza documentelor justificative solicitate conform Ordinului nr.
5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
 Instituției Prefectului – județul Hunedoara;
 Primarului oraşului Geoagiu;
 Compartimentului Buget, Financiar; Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu,
 Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe
site-ul instituției www.geoagiu.ro .
Geoagiu, 23.12.2021
Preşedinte de şedinţă
Piele Mihai Marcel

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15 cvorum necesar: 9

Contrasemnează
Secretar General
jr. Cimpoeşu Maria

