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                       HOTĂRÂREA NR. 107  

privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși pentru semestrul 

II  an şcolar 2020-2021    
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Huşi,judeţul Vaslui; 

  Având în vedere : 

• Referatul Direcţiei Economice nr. 8590 din din 12.04.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 8591 din 

12.04.2021   privind  aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși pentru 

semestrul II  an şcolar 2020-2021;    

• Raportul Direcţiei Economice nr.  8592 din 12.04.2021 ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ;  

• Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;   

• Avizul Comisiei pentru invatamint, culte, tineret, turism, sanatate, munca, 

protectie sociala, protectia copilului, familie. 

           În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011, modificată şi 

completată , Ordinul MECTS privind aprobarea criteriilor  generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat nr.5576 /2011 , modificat  şi completat , 

Hotărârea Guvernului nr.1064 din 04.12.2020 și  Legea bugetului de stat pe anul 2021  nr.15 

din 08.03.2021, publicată în M.O.nr.236 din 09.03.2021 ; 

            În temeiul art.139  alin.(3 ) și art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

               H O T A R A S T E : 

 

 Art.1 (1) Se aprobă  cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huşi, pentru semestrul II an şcolar 2020-

2021 , precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

•   0  burse de performanţă în cuantum de 250  lei/lună/elev. 

• 1332  burse de merit în cuantum de 100  lei/lună/elev. 

•   51  burse de studiu  în cuantum de 100 lei/lună/elev. 

•   44  burse sociale în cuantum de 100 lei/lună/elev. 
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          (2) Numărul burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru  

semestrul II  an şcolar 2020 - 2021 ,  repartizarea pe centre financiare şi sumele aferente se  

prezintă în Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 Art.2(1)  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

       (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica şi centrelor financiare 

nominalizate în anexă. 

 

 

 

                                                                                          HUŞI  ,   22 aprilie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

        Cristinel   Popa                                                                     Secretar general ,  
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