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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 75/2020 
privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru elevii Școlii Gimnaziale 

”Ion Breazu” Mihalț pe semestrul I al anului școlar 2020 – 2021 
 
 

                   Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 
28 decembrie 2020, ședință publică; 
                    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre nr.6662/2020, inițiat de către primarul  comunei 
Mihalț, cu privire la aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora pentru elevii Școlii 
Gimnaziale ”Ion Breazu” Mihalț; 
- Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 66698/2020, întocmit de către aparatul de specialitate 
al primarului și raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 din  Consiliul Local Mihalț – 
comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități sportive, turism, 
înregistrat cu nr. 6797/2020; 
- Adresa Comisiei pentru acordarea burselor din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu” Mihalț, 
înregistrată cu nr.6573/25.05.2020, prin care se transmit propunerile privind alocarea burselor și 
cuantumul acestora pe semestrul I al anului școlar 2020 – 2021; 
                   Potrivit prevederilor: 
- art.9 alin.(7), art.82 și art.105 alin.(2) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 privind 
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat, cu modificările și completările ulterioare; 
                  În temeiul art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. a) – e), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) 
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

               Art.1. (1) Se aprobă numărul burselor care se acordă elevilor Școlii Gimnaziale ”Ion 
Breazu” Mihalț, pe semestrul I al anului școlar 2020 – 2021, și cuantumul acestora, după cum 
urmează: 

a) burse de ajutor social pentru un număr de 19 elevi, în sumă totală de 2.570 lei; 
b) burse de merit pentru un număr de 23 de elevi, în sumă totală de 3.430 lei; 
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             (2) Cuantumul burselor / elev este cel stabilit de către Comisia pentru acordarea burselor 
din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu” Mihalț, conform propunerilor înaintate Consiliului 
Local Mihalț. 
         Art.2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către directorul Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu” 
Mihalț. 

   Art.3. Hotărârea se comunică: primarului comunei Mihalț, Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu” 
Mihalț, Instituției Prefectului – Județul Alba. 
                                                                                 
 
                                                                                                   Mihalț, la 28 decembrie 2020 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor în funcție ( 100%  din numărul consilierilor prezenți). 

 
 
                  Președinte de ședință,                                   Contrasemnează secretar general, 
                        Dorin Breazu                                                     Mariana Salcău 


