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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Şcoala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 38/2021 
 

privind aprobarea cuantumului și numărului unor burse acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Ozun, în anul școlar 2020-2021 

 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3806/07.04.2021 întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3807/07.04.2021 al viceprimarului comunei 
Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 1-5, art. 11-15 și art. 19-20 din anexa la Ordinul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere H.G. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar 
de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) și b) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă cuantumul și numărul unor burse acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Ozun, în anul școlar 2020-2021, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 2. – Numărul elevilor, beneficiari ai burselor, se poate majora/micșora, pe perioada 
de valabilitate a prezentei hotărâri, în funcție de situația școlară. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun şi 
Directorul Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun. 

 
Ozun, la 12 aprilie 2021. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
          BÖLÖNI SÁNDOR       SECRETAR GENERAL 
                                 BARTALIS FRUZSINA 
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ANEXĂ la H.C.L. nr. __/2021 
 
 
 
 

Cuantumul și numărul unor burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat la nivelul Comunei Ozun, în anul școlar 2020-2021 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea bursei Număr elevi 
eligibil/burse acordate 

Cuantum bursă lei/lună 

1. Bursă socială 105 100 

2. Bursă de merit 1 100 

 


