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HOTARAREA NR. I5.I
Din data de 12.10.2021
PENTRU MENTINEREA IN VIGOARE A PREVEDERILOR HCL BLAJ NR.
I24IO8.O9.2O2O PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI BURSELOR CARE SE
ACORDA ELEVILOR DIN iNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN
MUNICIPIUL BLAJ iN ANUL SCOLAR 2O2I-2022
Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in sedinta extraordinarl convocatl
DE INDATA prin procedura LA DISTANTA, in data de l2 octombrie 2021;
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare pentru mentinerea in vigoare a
prevederilor HCL Blaj nr. 124108.09.2020 privind aprobarea cuantumului burselor care
se acordi elevilor din invl{imAntul preuniversitar de stat din municipiul Blaj in anul
scolar 2021-2022:

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 40117130.09.2021 a Directiei Buget,
finante contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Blaj
prin care se propune mentinerea in vigoare a prevederilor HCL Blaj nr. l2.l/08.09.2020
privind aprobarea cuantumului burselor care se acordl elevilor din invi(imintul
preuniversitar de stat din municipiul BIaj si in anul scolar 2021-2022 ;
Luind act de expunerea de motive a Primarului municipiului Blaj
n r.40715/30.09.2021 prin care se propune spre aprobare Consiliului local mentinerea in
vigoare a prevederilor HCL Blaj nr. 124/08.09.2020 privind aprobarea cuantumului
burselor care se acordi elevilor din invilfilmAntul preuniversitar de stat din municipiul
BIaj si in anul scolar 2021-2022 :
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotirire
nr. nr.4l.2l8105.10.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
LuAnd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialiate ale Consiliului local
municipiului Blaj;
Yizitd prevederile HG nr. 109412021 pentru aprobarea cuantumului minim al
burselor de performanta , de merit, de studiu si de ajutorul social pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa , care se acorda in anul scolar 2021-

2022, art.82 alin. (l), alin (2) si a prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. I/2011Legea educa(iei na{ionale, cu modificirile qi completlrile ulterioare;i alebrdinului nr.
5576/07.10.201t privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
invitamantul preuniversitar de stat cu modificrrile qi completrrile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. lJ9 alin (3) Iit. a) qi ale art. 196
alin. (l) lit. a), din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI BLAJ

HorARAgro:

Art.l-

aprobr

mentinerea in vigoare a prevederiror HCL Braj nr.
124108.09,2020 privind aprobarea cuantumului burselor care se acordl elevilor din
invr{imAntul preuniversitar de stat din municipiul Blaj si in anul scolar 2021-2022,
a)Se

pentru semestrul I.
b)Pentru semestrul al IIJea se va emite o noua hotarare a Consiliului Local
prin care se va aproba cuantumul burselor care se acordi elevilor din invltimintul
preuniversitar de stat din municipiul Blaj in coformitate cu prevederile HG nr. 1094/2021
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta , de merit, de studiu si
de aiutorul social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa, care
se acorda in anul scolar 2021-2022.
Art.2. Primarul municipiului BIaj, Direcfia buget, finante, contabilitate si unitltile
de invitlmint preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Blaj vor duce Ia indeplinire
prevedeile prezentei hotiriri.
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Alba, Primarului
municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Directiei buget finante
contabilitate, biroului audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj, Unitntilor de invi(trmint preuniversitar de stat, de pe raza
municipiului Blaj, Inspectoratului $colar Jude{ean Alba.
Art.4. a) Prezenta hotirAre se va supune controlului de legalitate exercitat de
Prefect, in condiliile OUG;nr.57l2019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotlrire poate fi contestati in termenele, conditiile si la instanta
competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr, 554 / 2004 cu modificlrile qi completirile ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotirare a fost adoptati cu un numrr de 19 voturi ( pentru >)
valabil exprimate, din totalul de l9 consilieri.
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