
ROMÂNIA
JUDEŢULALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR291"
privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învăţămân"l
preuniversitar de st@t aferente  anului şcolar 2021-2022, începând cu semestrul 1.

Consiliul Local al municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.10.2021, ora  12,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  cuantumului    burselor

care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Sebeş aferente anului

şcolar 2021-2022, semestrul I  ;
Văzând:

-reftratul de aprobare nr.76469/13.10.2021  al iniţiatorului la proiectul de hotărâre;
-Hotărârea  1094#021  din 6  octombrie  2021  pentm aprobarea cuantumului minim  al burselor de

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentni elevii din învăţământul preuniversitar de
slat, cu ftecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021  -2022;
-raportul de specialitate nr.76511/13.10.2021  al Compartimentului PMCC-MC, ULM, raportul de

specialitate   nr.76843#1.10.2021   al   Serviciului   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane      şi   raportul   de
specialitate nr.77196/15.10.202l  al  BCJATDA  din cadrul  aparatului  de  specialitate  al primarului
muicipiului Sebeş;

Având   avizul   nr.680#02l   al   Comisiei   pentm  îmvăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie    socială,   protecţie   copii,   culte,    sănătate   şi   familie   şi   avizul
nr.68l#021    al   Comisiei   de   studii   prognoze   economico-sociale,   buget,   finanţe   din   cadrul
Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

Având în vedere că se  impune potrivit legislaţiei în vigoare aprobarea cuantumului  lunar
al burselor aferente anului şcolar 2021 -2022 pentni elevii din îmvăţământul preuniversitar de stat;

Văzând:
•  prevederile  din  Legea  nr.   1#01 l-Legea  Educaţiei  Naţionale,cu  modificările  şi  completările

ulterioare.
-   prevederile   din   Legea   nr.    273#006-privind   finanţele   publice   locale,   cu   modificările   şi

C°mp[et#]eti:r|a°riarei39  dh  ouG   57#oig  privLnd   Codu|   admmistrativ   Cu  modificărlle   ş]

comp letări le ulterioare ;

HOTĂRĂSTE:

A±±   Se   aprobă   cuantumul   lunar   al   unei   burse   pentm   elevii   din   învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Sebeş, aferent anului şcolar 2021 -2022, semestrul 1,
după cum umează :
a) buse de perfomanţă -250 lei/elev/lună
b )burse de merit -130 lei /elev/lună
c) buse de studiu -100 lei/elev/lună
d) burse de ajutor  social -100 lei/elev/lună
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administrativ teritorială a Municipiului Sebeş .

Ai!!.Orice alte prevederi in domeniu îşi încetează valabilitatea.
AE4Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îndreptăţite,  în  temenul  şi

condiţiile  prevăzute  de   legea   554/2004  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările   şi
completările ulterioare.

Prezenta   hotărâre va fi  afişată ,  se va publica pe site-ul Primăriei  şi în Monitorul Oficial  şi
se va  comunica către:

•     Primarul municipiului sebeş;
•     Instituţia prefectului -Judeţul Alba
•     Viceprimarul municipiul sebeş;
•      Direcţia venituri;
•     Serviciul cheltuieli şi Resurse umane;
•     Biroul contencios Juidic Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
•     Comp.PMCC-MC,ULM;
•      Instituţiilor de învăţământ  de pe raza municipiului sebeş;

Sebeş la 28.10.2021
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Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN _

Total consilieri locali
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CONTRASE

VLAD  CRI

EAZĂ
nicipiul Sebeş
INA ELENA
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