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            R O M Â N I A 

         JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR 99  

privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor care se acordă elevilor din 

 învăţământul preuniversitar de stat din  orasul Ocna Mureş 

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

30.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.421/21.05.2013 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş. 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 9181/30.05.2013 a domnului consilier local jr. Ioan 

Mircea Leahu şi raportul de specialitate nr. 9162/30.05.2013 al Serviciul buget contabilitate resurse 

umane, informatizare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

corroborate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 5576/2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, modificat şi completat; 

 În temeiul prevederilor art. 36(9), ale art. 45(2) lit. "a" şi ale art. 115(1) lit. "a" din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE :   
 

 Art. 1 Se aprobă acordarea burselor de performanţă tuturor elevilor din unităţile din 

învăţământul preuniversitar de stat din orasul Ocna Mureş  care se încadrează în prevederile  art. 6 lit. 

"a", "b" şi "c" din Ordinul nr. 5576/2011, în cuantum de 250 lei/elev/semestru. 
 

 Art. 2  (1) Se aprobă acordarea burselor de merit elevilor din clasele V - VIII care au obţinut 

media generala minim 9,80  în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar pentru 

elevii aflaţi  în clasele de început ale învăţământului gimnazial,  în cuantum de 150 lei/semestru/elev. 

 (2) Se aprobă acordarea burselor de  merit elevilor din clasele IX - XIII, -cursuri de zi - care 

au obţinut  media generală de minim 9,50 în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului 

şcolar pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului liceal, dar nu mai mult de 8% din 

numărul de elevi ai unităţii de învăţământ liceal, în cuantum de 150 lei/elev/semestru. 

 (3) Se aprobă acordarea burselor de merit  elevilor din clasele IV - XIII   -cursuri de zi - care 

au obţinut  locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor organizate de MECTS, în cuantum 

de 150 lei/elev/semestru.  
 

 Art. 3 (1) Se aprobă acordarea burselor de studiu în cuantum de 100 lei/elev/semestru, elevilor 

din clasele V-VIII care au obţinut media generală de minim 8 în semestrul anterior celui care se acordă 

bursa şi se încadrează prevederilor  art. 9 din Ordinul 5576/2011, dar nu mai mult de 5% din numărul 

de elevi ai unităţii de învăţământ. 

 (2) Se aprobă acordarea burselor de studiu, în cuantum de 100 lei/elev/semestru, elevilor din 

clasele IX-XIII - cursuri de zi, care au obţinut media generală de minim 8 în semestrul anterior celui 

care se acordă bursa şi se încadrează prevederilor art. 9 din Ordinul nr. 5576/2011, dar nu mai mult de 

5% din numărul de elevi ai unităţii de învăţământ. 
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 Art. 4 (1) Se aprobă acordarea burselor  de ajutor social, în cuantum de 25 lei/elev/lună, 

elevilor care se încadrează prevederilor art. 13 lit. "a" din Ordinul  nr. 5576/2011. 

 (2) Se aprobă acordarea burselor  de ajutor social, în cuantum de 45 lei/elev/semestru, elevilor 

care se încadrează prevederilor art. 13 lit.  “c” din Ordinul  nr. 5576/2011. 
 

 Art. 5 Serviciul buget contabilitate, resurse umane, informatizare din aparatul de specialitate al 

Primarului orasului Ocna Mures  va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre. 

 

 Hotărârea se comunică la: 

        Primarul orasului Ocna Mureş  

        Instituţia Prefectului – Judeţul Alba  

        Serviciul buget contabilitate resurse umane, informatizare 

        Liceului Teoretic Petru Maior Ocna Mureş; 

        Scoala generală Lucian Blaga Ocna Mureş; 

        Liceul Tehnologic Ocna Mureş ;  

 

Ocna Mures, la 30.05.2013 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

ING. VASILE STĂNESCU                                                                     SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                           JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
TOM/TOM  

EX:7;ANEXE:0;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti: 16-; Voturi ,,pentru”: 16. 

 
 
 
 


