
 
 
 
R O M Â N I A           
JUDEŢUL HUNEDOARA                
COMUNA BAIA DE CRIS                                                        
CONSILIUL LOCAL                                

 
HOTĂRÂREA NR.24/2022 

privind aprobarea burselor şcolare ,a cuantumului unei burse si numarul burselor 
şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna 

Baia de Cris în semestrul II al anului  şcolar 2021-2022 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIŞ,JUDEŢUL HUNEDOARA; 
Având în vedere : 
-Referatul de aprobare nr.24/28/ 8.04.2022 la   proiectul de hotarire privind aprobarea 

burselor şcolare ,a cuantumului unei burse si numarul burselor şcolare ce se vor acorda 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Cris în semestrul  II al 
anului  şcolar 2021-2022 și Proiectul de hotărâre nr.24/2022 privind aprobarea burselor 
şcolare ,a cuantumului unei burse si numarul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Baia de Crisîn semestrul II al anului  şcolar 
2021-2022 

- adresa Școlii Gimnazialae ,, Avram Iancu,, Baia de Criș nr.125 din 4.04.2022 
înregistrată la Primăria comunei Baia de Criș sub nr.1169 din 5.04.202 prin care se solicită 
aprobarea burselor la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, pentru semestrul 
al II-lea al anului şcolar 2021-2022; 

-raportul compartimentului de resort nr.24/28 /8.04.2022 
-avizul comisiei pentru  agricultura  , activitati economico—financiare,amenajarea 

teritoriului si urbanism  inregistrat sub nr.28/31/8.04.2022;avizul comisiei de  specialitate  
pentru Invatamint,sanatate si familie ,Activitati social –culturale ,culte, Munca si protectie 
sociala,Protectie copii,tineret ,sport nr.29/31/8.04.2022 si avizul comisiei de specialitate 
Juridica si de disciplina Protectie mediu si turism nr.30/28/8.04.2022 

În conformitate cu prevederile  art 9 alin. (7), art. 20 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3), art. 
103 alin.(2), art. 105 alin. (2) lit. d), art.111 alin. (4) din Legea nr.1/2011 privind educatia 
naţională, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 
5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţămantul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. unic, alin. 
(2), alin. (3)-(4) din Hotărârea Guvernului nr. 1094/2021 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; 

În temeiul prevederilor   ale art. 129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.a,art.139 alin.1 si art.196 alin.1 
lit.a,art.243 alin.1 lit.a din Ordonanta de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă pentru sem II al anului şcolar 2021-2022 elevilor cuprinşi în 

învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din comuna Baia de Cris un 
număr de 84 burse şcolare, conform anexelor nr.1 și 2 

Art.2  Anexele nr.1 și 2 fac parte integranta la prezenta hotarire 
Art.3 Se aprobă cuantumul unei burse şcolare ce se acorda elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din comuna Baia de Cris pentru semestrul II 
al anului şcolar 2021- 2022 după cum urmează: 



- bursă de ajutor social - 200 lei/lună 
- bursă de merit- 200 lei/lună 
Art. 4 Sumele rezultate din bursele aprobate potrivit art.1-3 se plătesc în limita 

fondurilor aprobate în buget cu această destinaţie. 
Art.5 Prezenta hotarire se poate contesta cu respectarea prevederilor Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrative,cu modificarile si completarile ulterioare 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara 
- Primarului comunei Baia de Cris 
- Scoala Gimnaziala ’’Avram Iancu,, Baia de Cris 

 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ         
       CONTRASEMNEAZĂ 
OANA SORIN      SECRETAR GENERAL 

                RUSU LUCIA 
BAIA DE CRIS 8.04.2022 

 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 

Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 

Adoptată prin vot deschis 

Voturi pentru __________ 

Voturi împotrivă________ 

Abţineri _______________  
 

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 

COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A 

SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR.______/_____________ 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, 

prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după 

caz 
______/__/_____  

 

 
 

 
 


