
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 145 

din 13 noiembrie 2017 
 

Privind aprobarea cuantumului şi numărului unor burse acordate acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , la nivelul 

Comunei Tureni, în anul şcolar 2017 – 2018 SEMESTRUL 1 
 

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru ordinară din data de 
13.11.2017 

 Avand in vedere: 

- adresa primită de la Şcoala Gimnazială Tureni nr. 910 din 02.10.2017 şi înregistrată în cadrul 
Primăriei Tureni sub nr. 6836 din 02.10.2017  

       
 În conformitate cu prevederile :  
- art. 3 , art.  4 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576 / 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , modificat de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3470 / 2012  ; 
- art. 36 alin. 2 lit. d) , alin. 6 lit. a) pct. 1 , 2 din Legea administraţiei publice locale                                      

nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7739 din 06.11.2017 al BIROU FINANCIAR CONTABIL, 

ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ precum şi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. III din cadrul 
Consiliului local ; 
        În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se aprobă cuantumul şi numărul unor burse acordate acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat , la nivelul Comunei Tureni , în anul şcolar 2017 – 2018 Semestrul 1 , conform Anexei , 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Tureni şi Compartimentul buget finanţe. 

Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de 
lege către :    

          -  Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,       
          -  Primarul Comunei Tureni ,  
          -  Compartimentul buget finanţe 
          -  ŞCOALA GIMNAZIALĂ TURENI  
          -  Publicat pe site-ul primăriei 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MOROVAN VASILE                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          9   
 Nr. consilieri prezenţi    =  9                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                             „ Abţineri ”                =          0 
 



         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL CLUJ  
   COMUNA TURENI  
- CONSILIUL LOCAL -    Anexa la HCL Tureni nr. 145 din 13.11.2017 

 
 
 
 
 

Cuantumul şi numărului unor burse  
acordate acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , la nivelul Comunei Tureni ,  

în anul şcolar 2017 – 2018 Semestrul 1  
 
 
 

Nr 
crt 

Denumirea bursei Numar de 
elevi 

Cuantum 
bursa 

lei / lună 

Criterii 

1. Bursa de merit 
Art. 8 lit. a) 

 
11 

 
50 

Rezultate la învăţătură – media > 9,00  
Nota la purtare - 10 
 

2. Bursa de ajutor social 
Art. 13 lit. a) 

(orfani / bolnavi) 

 
3 

 
100 

 
Orfani / Bolnavi 

3. Bursa de ajutor social 
ocazional 

Art. 16 alin. 1 

 
1 

 
400 

Venituri nete lunare pe membru de familie nu 
depăşesc 75% din salariul minim net pe economie 

 
 
           Nota 
           Situaţia burselor se revizuieşte în funcţie de rezultatele la învăţătură, sau ori de câte ori intervin 
modificări privind situaţia la invăţătură , precum situaţiei sociale a beneficiarilor şi sunt condiţionate de nota 10 
la purtare.  
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