
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL 

AL 

Comunei Ciurila 

JUDETUL CLUJ 

HOTA.AAREA 
Nr. £ din11.03.2022 

privind aprobarea numarului burselor ~colare aferente sfemestrului al II - lea a anului 
scolar 2021 pentru elevii din invafamantul preuniversitar de stat, 

la nivelul U.A.T. Ciurila, Judetul Cluj 

Consiliul Local al comunei Ciurila, intrunit in sedinta ordinara din 11.03.2022 
Avand in vedere: 

Avand in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1575/10.03.2022 intocmit de primarul comunei Ciurila, 
- adresa nr.164/09.03.2022 a ~colii Gimnaziale Ciurila ~i inregistrata la Primaria Comunei 

Ciurila, prin care se solicita aprobarea numarului burselor ~colare aferente semestrului al II - lea 
al anului scolar 2021 -2022, pentru fiecare tip de bursa in parte; 
- raportul compartimentului de specialitate intocmit de doamna Peter Mariana Silvia , inspector I 
asistent-contabil in cadrul Compartimentului Financiar-contabil, 
- prevederile aii. 9, alin 7, art.82 ~i art. I 05 alin.2 lit.d din Legea nr.1 /2011 a Educatiei N ationale, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art.1-5, art.7-9, art.11-13 ~i art.17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; si Ord. 3470/2012 
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ciurila; 

In temeiul prevederilor art.110 alin.l, art.129 alin.l , art.129 alin.2 lit.d, art.129 alin.7 lit.a, 
art.139 alin.l , art.196 alin. l lit.a ~i art.197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~T E : 

Art. 1. Se aproba un numar de 80 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 
din comuna Ciurila, pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2021-2022 

Art. 2. Se aproba cuantumul burselor ~colare prevazute la art.I, cu obligativitatea 
respectarii conditiei ca elevii beneficiari sa obtina ~i nota 10 la purtare, astfel: 
-burse de performanta:-
-burse de merit: 5 
-burse de studiu: 16 
-burse sociale: 59 
-burse sociale din motive medicale:-
a) in situatia constatarii unor diferente intre bursele aprobate prin prezenta hotarare ~i numarul de 
elevi beneficiari, acordarea burselor in cadrul $colii Girnnaziale Ciurila, se va face in limitele 
fondurilor repartizate. 
b) Bursele se acorda pe perioada cursurilor ~colare, inclusiv pe timpul pregatirii ~i sustinerii 
examenului de bacalaureat. Prin exceptie de la prevederile alin.3, bursele de ajutor social se acorda 
~i pe perioada vacantelor ~colare categoriilor beneficiare de elevi care se incadreaza in situatiile 
prevazute de art.19 din Ordinul M.E.N. nr.5576/2011. 



c) In cazul in care exist~ suspiciuni privind veridicitatea ~i declaratiilc privind veniturilc familiilor 
din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, rcprezentantii unitatii de invatamant 
pot cere efectuarea unor anchete sociale in acest sens de catre Compartimentul Asistenta sociala 
din cadrul Primariei Comunei Ciurila. 
d) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta 

politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile 
efectuate In strainatate, precum ~i accesul la burse din alte surse. 

Art. 3. Cu ducerea la fodeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 
Ciurila si compartimemtul Financiar -contabil. 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Ciurila, 
in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Primarul comunei Ciurila si 
compruiimemtul Financiar -contabil si se va afisa si comunica pe pagina de internet 

TOTAL CONSILIERI 11 

PREZENTI __j l 
VOTURI PENTRU _j) 
ABTINERI _ _ 
IMPOTRIVA 

CONTRASEMNEAZA 
Sccretar general al comunei 

POPA Aurelia 




