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                             H O T Ă R Â R E A     nr. 45             

            din   15 februarie  2018 

 
privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit și bursă de 

performanță pentru elevii care învaţă în învăţământ preuniversitar de stat  

din Municipiul Tîrgu Mures 
 

  Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

     Văzând Expunerea de motive nr. 3641  din 19 ianuarie 2018 prezentată de consilieri locali 

Bakó Szabolcs şi Kovács Lajos - Alpár, privind alocarea unor sume din bugetul local pentru 

bursa de merit și bursă de performanță pentru elevii care învaţă în învățământ preuniversitar 

de stat din Municipiul Tîrgu Mureș. 

    Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile art. 82 din Legea nr. 1/2011 privind Legea 

educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 5.576/2011,  privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământului preuniversitar de 

stat. 

   În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (6) lit. „a” pct. 1, art. 45. alin.(1), art. 115 alin.(1) lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

 
H o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1.  Se aprobă acordarea de burse de merit și bursă de performanță pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Tîrgu Mureș, pentru anul școlar 2017-

2018. 

Art. 2. Bursele de merit se vor acorda în conformitatea cu criteriile generale de acordare 

prevăzute în Ordinul nr. 5.576/2011.  

Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) Capitolul III., din Ordinul nr. 5.576/2011 şi 

care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze 

pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o 

perioadă de timp mai mare. 

Art. 3. Direcția școli va cuantifica numărul de burse de merit și burse de performanță care se 

pot acorda, pe baza situațiilor prezentate de conducerile fiecărei unități de învățământ, iar 

cuantumului bursei de merit se stabilește la 50 de lei/lună/elev și burse de performanță se stabilește la 

500 de lei/lună/elev din gimnaziu și liceu. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Școlii și Direcția Economică. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 19 alin 1 lit. e din Legea  nr. 340/2004, republicată, 

privind instituția prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr.  554/2004, Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 
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