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          PROIECT  

     

 

   H O T A R A R E  

     

- privind cuantumului burselor pentru anul scolar 2020-2021 

pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul 

Rupea 

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica ordinara din data de 

10.02.2021 

 

In baza Raportul de aprobare  al primarului orasului Rupea precum si referatul de 

specialitate al Secretarului General al Orasului Rupea ,  

In conformitate cu:  

- prevederile art. 82, art. 105 alin. 1 lit. c din Legea nr. 1/ 2011 a educatiei 

nationale;  

- art. 4, art. 5, art. 20 din Anexa 1 – Criterii Generale la Ordinul Ministrului 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar 

de stat  

- prevederile  H.G .nr. 1.064 din 4 decembrie 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   

 

In temeiul prevederile Art. 129 alin. 1, 7, si 14  si art. 196 alin 1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T A R A S T E :   

 

Art. 1     Se aproba cuantumul burselor pentru anul scolar 2020-2021, pentru elevii din 

unitatile de invatamant preuniversitar de stat  din orasul Rupea dupa cum urmeaza:  

 

- Burse de performanta – 200 lei/luna/elev 

- Bursa de merit – 150 lei/luna/elev 

- Burse sociale – 100 lei/luna/elev  

 

Art. 2 Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor banesti 

aferente burselor scolare revine consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat din orasul Rupea, care vor stabili criteriile specific de acordare a 

burselor in limita sumelor disponibile.  
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 Art. 3  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din  bugetul 

local al  orasului Rupea şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual 

prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 

 

 Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea.  

 

 

 

 

 

 

INITIATOR                                                       CONTRASEMNEAZA    

PRIMAR                                                                                        Secretar General U.A.T.  

 ING. OPRIS ALEXANDRU                        jr. Ioana Madalina Roman     

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE  

- privind  aprobarea cuantumului burselor pentru anul scolar 2020-2021 

pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea 

 

  Avand in vedere Adresa Institutiei Prefectului judetului Brasov , nr. 

20224/16.12.2020 , inregistrata la noi cu nr. 8114/18.12.2020  referitor la bursele 

scolare,  

 In conformitate cu:  

prevederile Art. 129 alin. 1, 7, si 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

- prevederile art. 82, art. 105 alin. 1 lit. c din Legea nr. 1/ 2011 a educatiei 

nationale;  

- art. 4, art. 5, art. 20 din Anexa 1 – Criterii Generale la Ordinul Ministrului 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar 

de stat  

- prevederile  H.G .nr. 1.064 din 4 decembrie 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, supun atentei dumneavoastra  necesitatea stabilirii cuantumului 

burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul 

preuniversitar de stat din orasul Rupea , pentru urmatoarele categorii de burse :  

- burse de performanta 

- burse de merit  

- burse sociale  

 

Mentionez faptul ca in conformitate cu prevederile H.G .nr. 1.064 din 4 decembrie 

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, cuantumul minim al buselor 

este de 100 lei.    

 

. 

  

 

 

     INTOCMIT  

       SECRETAR GENERAL UAT  

    Jr. Ioana Madalina Roman  
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RAPORT DE APROBARE  

 
- privind  aprobarea cuantumului burselor pentru anul scolar 2020-2021 

pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea 

 

  Avand in vedere Adresa Institutiei Prefectului judetului Brasov , nr. 

20224/16.12.2020 , inregistrata la noi cu nr. 8114/18.12.2020  referitor la bursele 

scolare,  

 In conformitate cu:  

prevederile Art. 129 alin. 1, 7, si 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

- prevederile art. 82, art. 105 alin. 1 lit. c din Legea nr. 1/ 2011 a educatiei 

nationale;  

- art. 4, art. 5, art. 20 din Anexa 1 – Criterii Generale la Ordinul Ministrului 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar 

de stat  

- prevederile  H.G .nr. 1.064 din 4 decembrie 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, supun atentei dumneavoastra  necesitatea stabilirii cuantumului 

burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul 

preuniversitar de stat din orasul Rupea , pentru urmatoarele categorii de burse :  

- burse de performanta 200 lei/elev/luna  

- burse de merit  - 150 lei/elev/ luna 

- burse sociale – 100 lei/elev/luna 

 

    PRIMAR  

   ING. OPRIȘ ALEXANDRU  

 

 

 

 
 


