ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 168/2021
cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului
acestora pentru anul 2022
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în sedinţa ordinară din data
de 23 decembrie 2021, ședinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (15)
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor, precum si avizul de
legalitate dat de secretarul general al oraşului şi adresele nr. 17181/17.11.2021 si
nr.17435/23.11.2021 din partea Liceului “Korosi Csoma Şandor” si Şcolii
Gimnaziale “Avram Iancu”,
- HCL nr.52/2021 cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a
cuantumului acestora pentru anul 2021,
În conformitate cu prevederile: art.82 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011
a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 si art.4 din
Anexa CRITERII GENERALE din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat, la Ordinul nr. 5576 din 7 octombrie 2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările si completările ulterioare, HG
nr. 1094 din 6 octombrie 2021 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, Ordinul
nr. 5549 din 5 noiembrie 2021 privind structura anului şcolar 2021-2022,
În baza art 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d si alin.7 lit.a, art.139,
art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin.1 lit.a din Ordonanţa de urgentă nr.57 din 3 iulie
2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a
- consilieri
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă un numar de 341 burse, pentru elevii cuprinşi în
învăţămantul preuniversitar de stat pe raza oraşului Covasna, pentru anul 2022:
Burse de performanţă-14

Burse de merit-184
Burse de studiu-60
Burse de ajutor social-83
Art.2. Pentru perioada lunii ianuarie 2022, aferentă semestrului I al anului
școlar 2021-2022, se aprobă cuantumul lunar al unei burse, astfel:
Bursa de performanţă-200 lei
Bursa de merit-110 lei
Bursa de studiu-100 lei
Bursa de ajutor social-100 lei
Art.3. Pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 si pănă la finele
anului 2022, se aprobă cuantumul lunar al unei burse, astfel:
Bursa de performanţă-500 lei
Bursa de merit-200 lei
Bursa de studiu-150 lei
Bursa de ajutor social-200 lei
Art.4. Se aprobă numărul şi tipul de bursă pentru cele doua centre financiare,
astfel:
Nr.crt. Unitatea
învăţămant
1.
2.

de

De
performanţă
Liceul
“Korosi 14
Csoma Sandor”
Scoala
0
Gimnazială
“Avram Iancu”

Tip bursa
De merit De studiu

Total burse

167

52

De
ajutor
social
55
288

17

8

28

53

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire se va ocupa conducerea unităților de
învătământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Covasna, conform
competențelor ce le revin.
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