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H O T Ă R Â R E A Nr.43 

privind aprobarea categoriilor de burse și cuantumul acestora  
 pentru elevii din învăţământul preuniversitar in anul scolar 2020-2021 

 
 

Consiliul Local al  Comunei Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere:  

proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei  Runcu, Județul Gorj,  
referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Judetul Gorj 
prevederile art. 32 alin. (4), art. 49 alin. (1) din Constituția României,  
prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), (3) și (4), art. 82, art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, 
prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare, 
adresa Instituției Prefectului-Județul Gorj nr. 15245/05.11.2020, înregistrată la Primăria Comunei 
Runcu la nr. 8981/10.11.2020, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Runcu,  
avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei  Runcu, 

         În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art. 1: Se aprobă categoriile de burse și cuantumul acestora  pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar în anul școlar 2020/2021 după cum urmează: 
 

Categorii de burse  Cuantum 
lei/lună/elev 

Nr. total de burse 
acordate  

A. Bursă de performanță 250 1 

B. Bursă de merit 170 25 

C. Bursă de studiu 150 2 

D. Bursă de ajutor social acordată conf. art. 13 din 
O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 

 150 15 

 
Art. 2: Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele școlare vor fi prevăzute în 

bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Runcu. 



 Art.3: Bursele se vor acorda potrivit Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 4: Consiliul de administrație al Liceului tehnologic “General  Constantin Sandru” Bilta va 
stabili criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără discriminarea elevilor sau a familiilor acestora 
și va avea responsabilitatea cu privire la corectitudinea și legalitatea acordării drepturilor aferente 
burselor școlare. 

Art. 5: Primarul Comunei Runcu prin aparatul de specialitate și Liceul tehnologic “General  
Constantin Sandru” Bilta vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 6: Secretarul general al Comunei Runcu va comunica hotărârea adoptată Institutiei 
Prefectului - Judetul Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), Primarului Comunei Runcu, 
Liceului tehnologic “General  Constantin Sandru” Bilta (în vederea ducerii la îndeplinire) și o va aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local, precum și pe site-ul instituției: www.runcugorj.ro.  
secțiunea Monitorul Oficial Local. 
            Adoptata in ședinta  ordinara a  Consiliului Local Runcu  din data de  26.11.2020  cu un nr 
de 14 voturi pentru  din totalul de 14 consilieri prezenti din cei 15 in functie . 
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