
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 92/2016 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 

preuniversitar de stat în municipiul Târgu  Secuiesc pe anul şcolar 2016-2017 
 
 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al  primarului cu privire la, stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat în 
municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2016-2017; 
             În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, privind acordarea 
burselor pentru elevii din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv art. 105 alin. 2 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 privind finanţarea burselor din bugetele locale; 
 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
nr. 5576/07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012) privind criteriile generale de acordare  a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat; 
           În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct. 1,  art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1. - Se aprobă cuantumul burselor pe categorii de care pot beneficia elevii de la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Târgu Secuiesc pe anul şcolar 2016/2017, după 
cum urmează: 

 Bursele de merit 38 lei/elev/lună; 
 Bursele de studiu 33 lei/elev/lună; 
 Bursele de ajutor social (cl. I-VIII) 48 lei/elev/lună; 
 Bursele de ajutor social (cl. IX-XII) 54 lei/elev/lună; 
Art.2. - Repartizarea sumelor destinate burselor elevilor se face pe unităţi de învăţământ preuniversitar 

de stat, în funcţie de numărul elevilor. 
Art.3. - Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc în consiliile de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate. 
            Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului  Tîrgu 
Secuiesc  şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Secuiesc. 
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