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 H O T Ă R Â R E A    Nr.97/2020 

Privind acordarea de  Burse școlare pentru elevii din unitatea  de învățământ 

preuniversitar de stat - Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” Borsec, județul Harghita  
 
 

 

   Consiliul local orășenesc Borsec 

   Având în vedere   Raportul Serviciului Public de Asistență Socială   
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrată sub nr. 128/2020 

prin care se arată oportunitatea și necesitatea acordării  de  burse școlare ( 

performanță,  merit, studiu şi sociale),  pentru elevii din unitatea  de învățământ 

preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” Borsec, județul Harghita 
,Referatul de aprobare înregistrată sub nr.140/2020. 
 

   Luând în considerare prevederile art.9(7), art.12, art.82 din Legea 

nr.1/2011 privind Educația Națională cu modificările și completările ulterioare 

,art.3 și 4 din Anexa la  Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,cu 

modificările și completările ulterioare,  Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru 

modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5.576/2011 cu modificările și completările ulterioare , Hotărârea 
Guvernului nr.1064 din 08.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 

burselor de performanță de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat cu frecvență care se acordă în anul școlar 2020-

2021, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 2011 cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2020 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, rectificat 
           

   Văzând avizul de aprobare al comisiei  buget - finanțe 

administrarea domeniului public și privat al orașului  și comisia pentru 

administrație , socială, juridică, învățământ  din cadrul Consiliului local Borsec 
 

                 În temeiul  dispozițiunilor art.133(2) , art.129(1)şi (2), lit.d)  art.139(1)  , 
Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197  privind Codul Administrativ şi cu respectarea 

prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrația  

publică, republicată 2013 cu modificări și completări.  
 

 

 

H O T Ă R E Ş T E  
 

 
   Art.1.(1)  Aprobă acordarea de burse școlare,  performanță,  

merit, studiu şi sociale , pentru elevii din unitatea  de învățământ preuniversitar de 

stat - Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” Borsec, județul Harghita, în anul  școlar  
2020- 2021. 



    (2) Bursele școlare se acordă pe perioada anului școlar – 

adică pe o perioadă de 9 luni cu excepția bursei sociale care se acordă în perioada 
01.01.2021 – 31.12.2021    

       
                      Art.2. Se aprobă cuantumul burse acordate pentru elevii din 

unitatea  de învățământ preuniversitar de stat - Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” 

Borsec, județul Harghita pe categorii, după cum urmează: 

− performanță:   250         lei/lună 

− merit:             200   lei/lună 

− studiu     150  lei/lună 

− social      100  lei/lună 

 

    Art.3. Numărul și cuantumul burselor acordate  pentru elevii din 

unitatea  de învățământ preuniversitar de stat - Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” 

Borsec, județul Harghita, se stabilește anual prin Hotărâre de Consiliu local, cu 

respectarea limitelor fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul local al 

orașului Borsec. 
 

    Art.4.  Unitatea de învățământ  Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” 

Borsec, județul Harghita va prevede în bugetul propriu, sumele necesare plății 
burselor școlare pentru anul școlar 2020-2021 

 

                         Art.5.  Unitatea de învățământ  Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” 

Borsec, județul Harghita va transmite semestrial ( 15 iulie și 15 decembrie) la 

Consiliul local , lista nominală a elevilor beneficiare de burse. 
 

                   Art.6.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  

hotărâri se încredințează compartimentul  de specialitate  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 

                  Art.7. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 
 

         Art.8 Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează: 

                                 Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                                 Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
 

 

  Borsec, la 17  decembrie   2020 

 

 

 

 

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


