R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru anul 2021, acordate de Liceul Tehnologic
Vladeasa Huedin și Liceul O.Goga Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2021.
Având în vedere adresa nr.582/05.03.2021, înregistrată în registratura UAT ORAȘ HUEDIN
sub nr..2193/05.03.2021 înaintată de LICEUL TEHNOLOGIC VLADEASA HUEDIN prin care ne
comunică numărul de beneficiari pe categorii de burse școlare pentru anul 2021;
Având în vedere adresa nr.1277/05.03.2021, înregistrată în registratura UAT ORAȘ HUEDIN
sub nr..2192/05.03.2021 înaintată de LICEUL TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN prin care ne
comunică numărul de beneficiari pe categorii de burse școlare pentru anul 2021.
Ținând seama de referatul cu nr.2520/18.03.2021 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de
Director ex. economic în cadrul Direcției Economice al orașului Huedin, privind cunatumul burselor
școlare.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. nr. 2526/18.03.2021 înaintat de primar și avizat
de comisia pentru cultură, culte, învățămânr, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data
de 18.03.2021.
In temeiul prevederilor art.82 din Legea nr.1/2011 privind Legea educației naționale cu
modificările și completările la zi, Hotărârea 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 si art. 129, alin. 1, 2,
lit.d, alin. 7, lit.a, art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
H OTARAS T E
Art.1 Se aprobă cuantumul burselor școlare pentru anul 2021 acordate de Liceul Tehnologic
Vlădeasa și Liceul Octavian Goga, astfel:





Bursa de performanță
Bursa de studiu
Bursa de merit
Bursa socială

150 lei
120 lei
110 lei
100 lei

Art.2 Se aprobă acordarea unui număr total de 834 burse școlare pentru anul 2021 acordate de
Liceul Tehnologic Vladeasa și Liceul O.Goga, defalcate astfel:





burse de performanță
burse de studiu
burse de merit
burse sociale

1;
60;
658;
115;

Art.3 Se aprobă suplimentarea cuantumului minim al burselor pentru anul 2021 din bugetul local
al Orașului Huedin cu suma de 78.300 lei, astfel:
Categorie bursă

Cuantum
suplimentar/luna
(lei)

Nr. burse

Nr.de luni

Credite necesare
(lei)

Bursă performanță

50

1

10

500

Bursă studiu

20

60

10

12000

10

658

10

65800

Bursa de merit
TOTAL:

78300

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin, Liceul Teoretic ,,O.Goga” Huedin și Liceul Tehnologic ,,Vladeasa”
Huedin.
Nr.30/26.03.2021

Preşedinte de şedinţă,
Simplicean Horea -Dan

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri care nu a votat:
Impotriva:
Abtineri:
Votat pentru:

15
14
1
1
1
11

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

