
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTARAREA NR. 17/2021 

privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

din oraşul Copşa Mică în anul şcolar 2020-2021 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 

2021, 

 Analizând referatul de aprobare nr. 1592/2021, raportul nr.1603/2021 întocmit de 

Compartimentul Învăţământ, 

 Văzând avizul  Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement, 

 În conformitate cu prevederile art. 82,  art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate de ordinul nr. 

5576/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. 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, prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 

(7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aproba cuantumul burselor pentru elevii din învăţămîntul preuniversitar de stat 

din oraşul Copşa Mică în anul şcolar 2020-2021, după cum urmează: 

a) burse de merit: 110 lei 

b) burse de studiu: 100 lei 

c) burse de ajutor social: 100 lei 

 Art. 2. Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică va stabili în Consiliul de 

administraţie numărul şi tipul de burse, în funcţie de resursele financiare alocate cu această 

destinaţie, stabilind şi criterii specifice de acordare a burselor dacă solicitările de acordare a 

burselor depăşesc fondurile alocate. 

  

Adoptată în oraşul Copşa Mică, la data de 30 martie 2021 

 

 

 

     PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ 

     Ciobotă Marcel      Secretar general 

                                                                                                                  Şerban Dorin 

 

 
Difuzat: 

1 ex. primar 

1 ex. Institutia Prefectului 

1 ex. dosar  

1 ex. Liceul "Nicolae Teclu" 

Red.dact. S.D. 


