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PROIECT DE HOTARARE 
 

privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat din comuna COZMA pe semestrul I-II al anului 

şcolar 2019-2020 si semestrul I-II al anului scolar 2020-2021 

 
 

Ormenisan Petru, primarul comunei Cozma 
 Având în vedere  referatul de aprobare nr. 552/22.03.2021, în calitatea sa de initiator  

de proiect, raportul nr. 552/1/22.03.2021 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local Cozma. Analizând temeiurile juridice, respective prevederile: 

- art. 120, alin.(1), art. 121, alin.(1), din Constituția României, republicată; 
- art. 3 și art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art.9, alin.(7), art. 82, alin.(1), alin. (1^1), alin.( 1^2) şi alin.(2), art.105, alin.(2), lit.”d”  din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.1-4 din Anexa la Ordinul MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1064/2020 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 2020 - 2021; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art.129, alin. (4), lit.”a”, art. 129, alin.(7), lit.”a” art. 139, alin. 3, lit. a, art. 196 alin. 1, lit. a 
si art. 197/1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 5(2), art. 6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c”, art.80-83 din din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

In baza art. 7 din Legea 52/2003 privint transparent decizionala in administratia publica 
locala, republicata. 

- Adresa nr809/12.04.2021 transmisa de Institutia Prefectului-judetul Mures, cu privire la 
bursele scolare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 

 

 



Art.1 – Se aprobă numărul şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din comuna cozma  pentru mediile aferente semestrul I-II al 
anului şcolar 2019-2020 si semestrul I-II al anului scolar 2020-2021,  astfel: 
 Anul scolar 2019-2020 
Burse de merit: 8 burse in cuantum de 100 lei/luna 
Burse sociale: 0  

Anul scolar 2020-2021 
Burse de merit:  6    burse in cuantum de 100 lei/luna 
Burse sociale: 4 in cuantum de 100 lei/luna 

 
Art.2 – Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor banesti 

aferente burselor scolare revine Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale Cozma , 
respectiv Comisiei de acordare a burselor din cadrul Scolii Gimnaziale Cozma. 

 
 Art. 3- Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul 

local de venituri si cheltuieli al comunei Cozma, in functie de disponibilitatile banesti si alocarile 
bugetare ale acesteia. 

 
Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Cozma si  Compartimentul financiar-contabil. 
 
Art.5 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului comunei; 
- compartimentului contabilitate din cadrul primăriei; 
- Școlii Gimnaziale Cozma; 
- Instituției Prefectului Județului Mures. 
 

 
 
 
 
 

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


