
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR. 49 
DIN 31.05.2019 

 
privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar 

de stat din Orasul Sebis, pe semestrul al II-lea, anul scolar 2018-2019 
 

            
             Având în vedere iniţiativa consilierului local, exprimată prin expunerea de motive 
înregistrată cu nr. 3718 din 24.05.2019 
             În baza prevederilor art. 9 alin. (7). și art. 82 alin. (2) și ale art. 105 alin. (2) lit. d) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, (Legea nr. 38 
din 17 ianuarie 2019 ), ale art. 3 și art. 4 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012, Ținându-se cont de 
adresa cu nr 556/17.05.2019 primită din partea unităţii de ȋnvăţământ preuniversitar de stat 
din Orașul Sebis cu privire la numărul de elevi ce ar beneficia de burse pentru semestrul al II 
al anului școlar 2018-2019, 
             Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ale 
orasului Sebis 
              În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, alin. (9), art. 45 alin. 
(2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locală nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 

Art.1. Pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019 se stabileşte cuantumul lunar și 
numărul burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Orasul Sebiș după cum 
urmează:  
a) Cuantumul burselor: 
1. Bursă de performanţă: 200 lei; 
2. Bursă de merit: între 20-  100 lei, diferențiat pe tranșe de medii;  
3. Bursa de studiu  50 lei 
4. Bursa sociala 50 lei 
 
b) Numărul burselor: 
1. Burse de performanţă: 0 
2. Burse de merit: 388 
3. Burse de studiu 0 
4. Burse sociale 0 
 
 
 
 



 
Art.2.  In scopul stimulării performanței școlare cuantumul burselor de merit ce se vor acorda 
se diferențiază pe tranșe de medii astfel 
Pentru un numar de 36 elevi cu media generala cuprinsa intre 9,90-10 în cuantum  lunar de 
100 lei 
Pentru un numar de 101 elevi cu media generala cuprinsa intre 9.50-9,89  în cuantum lunar de 
80 lei 
Pentru un numar de135 elevi cu media generală cuprinsă între 9.00-9,49 în cuantum  lunar de 
40 lei 
Pentru un  numar de 101 elevi cu media generală cuprinsă între 8,50-8,99  în cuantum lunar 
de 20 lei. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Contabilitate-Buget şi  de 
către  conducerea Liceului Teoretic Sebiș și se comunică tuturor celor interesaţi si Institutiei 
Prefectului-Judetul Arad. 
 
 
 
 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA 
               CONSILIER                                                                                 SECRETAR 
          CARPINE AUREL                                                                         SIRB LAVINIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               În temeiul art. 45 alin (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sebis, 
propunem aprobarea, de către Consiliul Local al orasului Sebis, a proiectului de hotărâre cu 
următorul obiect: stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul 
preuniversitar de stat din Orasul Sebis, semestrul II anul scolar 2018-2019, în susținerea 
căruia formulam  prezenta 
 
 
 
                                                     EXPUNERE DE MOTIVE: 

 
             Având în vedere prevederile art.9 alin.(7), art. 82 alin.(2), și ale art. 105 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
 ,,Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţii administrativ teritoriale 
de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli…..d) cheltuieli cu bursele elevilor”, ale 
art.2, 3, art.4, art. 8 alin. (1),(2) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat modificat prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3470/2012. 
 
 <Art. 2. ̶ Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând 
atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi 
disciplină.  
Art. 3. ̶ (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care 
aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea 
educației naționale nr.1/2011.  
Art. 4. ̶ Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a 
consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 
Art. 8. ̶ (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile 
următoare:  
a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 
la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii 
aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;  
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 
naționale organizate de MECTS;  
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - 
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de 
MECTS.  
(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu 
semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, 
gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în 
celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.> 
 
          Având în vedere  prevederile legislative enuntate anterior, pornind de la faptul că 
acordarea acestor burse reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială cât 
şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină, consideram 
necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind acordarea burselor şcolare 
pentru semestrul al II al  anului şcolar 2018-2019 în conformitate cu prevederile art. 82 
alin.(1) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificarile ulterioare. 



 Consideram ca acest, proiect va susţine performanţele educaţionale ale elevilor ce 
studiaza la Liceul Teoretic din orasul Sebis, fiind in interesul comunităţii locale sa  sprijine 
sporirea interesului elevilor pentru şcoală, educaţie, disciplină şi performanţă. 
 Acordarea burselor se va face în conformitate cu prevederile OMECTS  nr.5576/2011 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, modificat prin OMECTS nr.3470/2012, precum şi a numărului de elevi 
beneficiari stabilit în baza acestor criterii de Liceul Teoretic Sebis 
 
            În considerarea adresei nr 556/17.05.2019 formulate de către Liceul Teoretic Sebis cu 
privire la numărul de elevi cu medii peste 8,50 si respectiv olimpici, care ar fi potentialii 
beneficiari de burse pentru semestrul al II –lea al anului școlar 2018-2019, 
 
 
                                                              P R O P U NEM 
 
 
             Aprobarea de către Consiliul Local al Orasului Sebis a numărului şi cuantumului 
burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis pe semestrul al II-lea  
al anului scolar 2018-2019, respectiv analizarea in Comisiiile de specialitate. 
 
 
 
                                                        CONSILIER LOCAL 
 
                                                       Prof. COSTEA ANGELA                                                  
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HOTARAREA NR.48 

DIN 31.05.2019 

 

Privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al orasului Sebis pentru  

anul 2018 

 

 

            Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 

            Avand in vedere: 

- expunerea de motive nr.3720 din 24.05.2019 a initiatorului proiectului de hotarare, 

ing. jr. Demetrescu Radu  

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin 2 litera b si alin 4 litera a din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

- referatul nr. 3719 din 24.05.2019 intocmit de catre Serviciul Contabilitate –Buget din 

cadrul Primariei orasului Sebis; 

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

            In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

         ART. 1.  Se aproba contul anual de executie al bugetului local al orasului Sebis 

pentru anul 2018, conform anexelor nr.12 –veniturile bugetului local si 13- cheltuielile 

bugetului local, care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

         ART. 2.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza viceprimarul 

orasului Sebis cu atributii de primar impreuma cu Serviciul Contabilitate-Buget si se 

comunica cu: 

               -Serviciul  Contabilitate-Buget  din cadrul Primariei orasului Sebis; 

               -Viceprimarul orasului Sebis cu atributii de primar 

               -Institutia Prefectului- Judetul Arad         
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HOTARAREA NR.46 

DIN 31.05.2019 

 

Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din data de 

31.05.2019 

 

 

 

           Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 

           Avand in vedere: 

-     prevederile art. 39 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata 

          In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata 

 

HOTARASTE: 

 

 

         Articol unic.  Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Sebis din 

data de 31.05.2019, dupa cum urmeaza: 

1.   Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local 

Sebis din data de 31.05.2019. 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat la sedinta ordinara a 

Consiliului Local al orasului Sebis din data de 15.04.2019. 

3.   Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al orasului 

Sebis pentru  anul 2018. 

4.  Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate în 

învătământul preuniversitar de stat din Orasul Sebis, pe semestrul II , anul scolar 2018-2019. 

5.  Adresa nr. 3368 din 10.05.2019 intocmita de catre dl. Sodinca Petru, reprezentant al 

Consiliului Local Sebis in AGA la SC Termo-Construct SA Sebis, prin care transmite situatia 

financiara a societatii, rapoartele Consiliului de Administratie, a auditorului intern, a auditorului 

independent, raportul cenzorilor  si procesul verbal al sedintei. 

6.    Corespondenta adresata Consiliului Local Sebis. 
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ROMÂNIA 
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ORAŞUL SEBIŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR.47 
DIN 31.05.2019 

 
Privind aprobarea procesului verbal incheiat  la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis 

din data de 15.04.2019 
 

 
             Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 
             Având în vedere : 

- procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Sebis din data de 
15.04.2019 

- prevederile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală , republicata; 
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata 

       
 

HOTĂRAŞTE: 
 
 
 
            ARTICOL  UNIC.  Se aprobă procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a 
Consiliului Local Sebis din data de 15.04.2019.  
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