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HOTARAREA Nr.8 Din 7.02.2020 
privind aprobarea baremului si cuantumului unei burse acordate elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat din comuna Aghiresu aferente anului scolar 2019-2020 

Analiz'ànd proiectul de hotàr'àre, initiat de primarul comunei, privind aprobarea numarului 
de burse si cuantumului unei burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din 
comuna Aghiresu aferente anului scolar 2019-2020; 

RAPORTUL NR. 918/07.02.2020 al Serviciului Financiar Contabil, Taxe si  Impozite 
Locale privind cuantumul burselor acordate elevilor din invàtàmntul de stat, scolarizati la 
Scoala Gimnazialà Aghire5u-Fabrici, in sem. II an scolar 2019-2020 intocmit de catre domnul 
ec.Rozsa Sandor ,serviciul financiar contabil 

Tinand seama de: 
Conform prevederilor rt. 82. alin (1), din Legea nr. 1/2011, Legea Educatiei Nationale, Elevii de 
la cursurile cu frecventà din inveitelm'àntul preuniversitar de stat beneficiazà lunar de burse de 
perfirmang de burse de merit, de burse de studiu yi de burse de ajutor social. 

Tin'ànd cont de prevederile Hotàrftii nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performantà, de merit, de studiu §i de ajutor social pentru elevii din invàtàm'à.ntul 
preuniversitar de stat, cu frecventà, care se acordà elevilor în anul scolar 2019-2020, articol unic, 

(1) In anul scolar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performang de merli, de 
studiu Fi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din invehAneintul preuniversitar de 
stat, cu frecventà, este cel stabilii de autoritàfile administratiel publice locale, aflat in 
platà in anul colar 2018-2019. 
(2) Autoritàfile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili un cuantum mai 
mare al burselor, in firnctie de posibilitcrtile financiare ale uniteitilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale. 

Avànd in vedere informarea emisà de consiliul de administratie al Scolii 
Gimnaziale din Aghiresu-Fabrici, nr. 910/06.02.2020, membrii acestuia au gcut urmàtoarele 
propuneri pentru cuantumul burselor scolare pentru anul 2020, astfel: 

1. Pentru bursele de ajutor social: 
a) Burse de orfan sau boalà — 80 lei; 
b) Burse elevi din familii cu venit mic 

(maxim 673 lei net/membru familie) - 80 lei. 
2. Pentru bursele de merit: 
a) Elevii cu media generalà 10 — 150 lei; 
b) Elevii cu media generalà intre 9,50 — 9,99 — 120 lei; 
c) Elevii cu media generalà intre 9,00 — 9,49 —100 lei. 
Bursele de ajutor social se acordà si pe perioada vacantelor scolare în timp ce bursele de 

merit se acordà doar pe durata cursurilor. 
-HG.Nr.666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta,de merit,de 
studiu si de ajutor social pentru eleci in anul scolar 2019-2020 
Tinand cont cà sunt indeplinite cerintele; 

-Art.139 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
-in temeiul art.136, din OUG nr.57/2019 privind CodulAdministrativ 



Nr. total al consilierilor =15 
Nr. total al consilierilor prezenti =13 
Nr. total al consilierilor absenti = 2 

Voturi — pentru =13 
- contra = O 
- abtineri = O 

HOTARASTE; 
Art. 1.Se aprobà baremul pentru bursele de merit elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 
de pe raza comunei Aghiresu, aferente anului scolar 2019-2020. Astfel; 

a) Elevii cu media generalà 10 — 150 lei; 
b) Elevii cu media generalà Intre 9,50 — 9,99 — 120 lei; 
c) Elevii cu media generalà Intre 9,00 — 9,49 — 100 lei. 

Art.2.Se aprobà bursele de ajutor social aferente anului scolar 2019-2020, astfel; 
a) Burse de orfan sau boalà — 80 lei; 
b) Burse elevi din farnilii cu venit mic (maxim 673 lei net/membru familie) - 80 lei 

Art.3.Comunicarea prezentei hotarari si aducerea la cunostinta publica se fac de catre secretarul general 
al comunei Aghiresu spre inaintare Serviciului financiar contabil-taxe si impozite locale, conducerii Scolii 
Gimnaziale Aghiresu Fabrici ui comunei Aghiresu,domnul Lehene Sorinel Gelu si Institutiei 
Prefectului Judetului Cluj 
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Prezenta hotàràre a fost adoptatà cu respec area prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Co Administrativ 


