
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 90 

din 25 martie 2021 
 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, anul 

școlar 2020-2021, semestrul I și II 

 

 

 Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 2936 din 14.01.2021 iniţiat de domnii consilieri locali ai 

Municipiului Târgu Mureş Tamási Zsolt-József şi Berecki Sándor privind aprobarea cuantumului 

lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, anul școlar 2020-2021, semestrul I și II, 

b) Raportul Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală   

înregistrat sub nr. 10763/10.02.2021,   

c) Raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr. 10651/8777/10.02.2021,   

d) Raportul Direcţiei şcoli înregistrat sub nr. 105/10651/10.02.2021, 

e) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureş, 

f) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local. 

Ținând cont de prevederile: 

 art. 82 alin. (1), (1^1)-(1^2), alin.(2), alin.(3), art.105 alin.(1) şi alin.(2), lit. d) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 

38/2019, 

 H.G. nr. 1064/08.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, 

de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021, conform art. unic, 

 Ordinul M.E.N. nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021, 

 art. 3, art. 4, art. 10, art. 12, art. 17 şi art. 20 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat cu 

modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019, 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, 

   art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H o t ă r ă ș t e : 
 

Art. 1. Se aprobă cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, anul școlar 

2020-2021, semestrul I și II, astfel: 

 

 

 



 

Alin. (1) Se aprobă cuantumul lunar al burselor şcolare respectiv bursele şcolare de 

performanţă, burse de merit, burse de studii și burse de ajutor social pentru elevii înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş, pentru 

anul şcolar 2020-2021 semestrul I și II în cuantum lunar de: 

 

- bursa de performanță: 300 lei/lună/elev 

- bursa de merit: 130 lei/lună/elev 

- bursa de studiu: 120 lei/lună/elev 

- bursa de ajutor social: 100 lei/lună/elev 

 

Alin. (2) Se aprobă numărul de beneficiari pentru acordarea următoarelor burse şcolare în 

anul şcolar 2020-2021, semestrul I, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

- bursă de performanță: 27 elevi 

- bursă de merit: 6290 elevi 

- bursă de studiu: 2 elevi 

- bursă de ajutor social: 33 elevi 

- total: 6352 elevi 

 

Alin. (3) Se aprobă numărul de beneficiari pentru acordarea următoarelor burse şcolare în 

anul şcolar 2020-2021, semestrul II, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
- bursă de performanță: 27 elevi 

- bursă de merit: 8933 elevi 

- bursă de studiu: 2 elevi 

- bursă de ajutor social: 49 elevi 

- total: 9011 elevi 

 

Art. 2. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. 

nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcţia Școli şi instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

  
Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 

legalitate.  

 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Direcţiei şcoli,  

- Domnului consilier local municipal Târgu Mureş Tamási Zsolt-József, 

- Domnului consilier local municipal Târgu Mureş Berecki Sándor. 
 

 

 

                                                                                                                Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      p. Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Szövérfi László 

 

 

 

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“) 

 


