
HOTĂRÂREA NR.  11/2011 
 

privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în 
 municipiul Sfântu Gheorghe 

 
 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3159/2011 al Compartimentului 
pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului 
public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, 
al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură şi ştiinţă, al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, 
drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a 
Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene 
a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
 În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Se aprobă instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă 

din municipiul Sfântu Gheorghe, prin acordarea unor burse sociale şi burse de studiu 
pentru această categorie de elevi care îşi continuă studiile în învăţământul liceal sau 
profesional din municipiul Sfântu Gheorghe 

ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor sociale şi de studiu 
pentru elevii de etnie romă, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă; 

ART. 3. - Se aprobă acordarea pe anul 2011 a 7 burse sociale, fiecare în sumă de 
200 lei/lună, pe o perioadă de 10 luni/an; 

ART. 4. - Se aprobă acordarea pe anul 2011 a 3 burse de studiu, fiecare în sumă 
de 300 lei/lună, pe o perioadă de 10 luni/an; 

ART. 5. - Se constituie Comisia de evaluare a programului de sprijinire a elevilor 
de etnie romă, în următoarea componenţă nominală: 

1. Sztakics Éva Judit, consilier, preşedinte; 
2. Ferencz Csaba, consilier, membru; 
3. Bálint Iosif, consilier, membru; 
4. Guruianu Mădălin Doru, consilier, membru; 
5. Klárik Attila, consilier, membru; 
6. Kernaszt Huba, reprezentant al Asociaţiei “PRO NOBIS”, membru; 
7. Directorul Şcolii generale “Néri Szent Fülöp”, membru. 
 
 
 



ART. 6. - Se constituie Comisia de rezolvare a contestaţiilor la programul de 
sprijinire a elevilor de etnie romă, în următoarea componenţă nominală: 

1. Keresztély Irma, consilier, preşedinte; 
2. Miklós Zoltán, consilier, membru; 
3. Papp Adolf, reprezentant al Asociaţiei “PRO NOBIS”, membru. 
ART. 7. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisiilor 

constituite prin art. 5 şi 6, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorghe; 

  
Sfântu Gheorghe, la 27 ianuarie 2011. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    
 CONTRASEMNEAZĂ 
     Klárik Attila                          SECRETAR 
                            Kulcsár Tünde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 11/2011 
 

Regulament de acordare a burselor sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă 
care îşi contiună studiile 

 
Art. 1. – (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc modul şi condiţiile de 

acordare a burselor pentru elevii de etnie romă din municipiul Sfântu Gheorghe, care îşi 
continuă studiile în învăţământ liceal sau profesional din municipiul Sfântu Gheorghe. 

(2) Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, cu scopul de 
stimulare a elevilor care obţin rezultate bune la învăţământ, asigurat din bugetul 
municipiului Sfântu Gheorghe. 

(3) Cuantumul valoric şi numărul burselor se stabilesc anual de către Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 2. – (1) Prin programul de sprijinire a elevilor de etnie romă din municipiul 
Sfântu Gheorghe, tinerii de etnie romă pot beneficia anual de două categorii de burse: 

a) burse de studiu: se acordă elevilor de etnie romă din învăţământul liceal sau 
profesional, care au obţinut cel puţin nota 7,50 la învăţătură şi nu au avut mai mult de 5 
absenţe nemotivate pe lună; 

b) burse sociale: se acordă elevilor de etnie romă din învăţământul liceal sau 
profesional din municipiul Sfântu Gheorghe, care au obţinut cel puţin nota 6,50 la 
învăţătură, iar venitul net pe membru de familie nu depăşeşte 360 lei/lună şi nu au avut 
mai mult de 5 absenţe nemotivate pe lună. 

(2) Procedura de acordare a burselor se organizează, de regulă, o dată pe an. Prin 
excepţie, în situaţia în care pe parcursul anului se constată renunţări la bursă sau anulări 
ale acesteia, se organizează o a doua sesiune, în semestrul II. Perioadele de desfăşurare a 
evaluărilor este prevăzută în graficul de la art. 9.  

Art. 3. – (1) Pentru a beneficia de una din cele două categorii de burse, candidaţii 
eligibili trebuie să aparţină etniei romilor şi să fie înscrişi într-o unitate şcolară din 
învăţământul liceal sau profesional din municipiul Sfântu Gheorghe.  

(2) Într-un an şcolar, un elev poate fi beneficiarul unei singure categorii de burse. 
Art. 4. – Dosarul de înscriere pentru obţinerea bursei de studiu va conţine 

următoarele documente: 
- copie Carte de Identitate; 
- scrisoare de intenţie; 
- declaraţie pe propria răspundere al elevului sau părinţilor acestuia, după caz, 

prin care se atestă faptul că elevul aparţine etniei rome; 
- adeverintă pentru media anului şcolar precedent sau media semestrială de la 

unitatea de învăţământ pe care o frecventează, în original; 
- adeverintă eliberată lunar pentru luna precedentă că nu a avut mai mult de 5 

absenţe nemotivate, eliberată de unitatea de învăţământ pe care o frecventează, în 
original; 

- recomandări din partea organizatiilor neguvernamentale; 
- alte documente care atestă performanţele şcolare. 
Art. 5. – Dosarul de înscriere pentru obţinerea bursei sociale va conţine 

următoarele documente: 
- copie Carte de Identitate; 



- scrisoare de intenţie; 
- declaraţie pe propria răspundere a elevului sau părinţilor acestuia, după caz, prin 

care se declară faptul că elevul aparţine etniei rome; 
- acte doveditoare privind componenţa şi veniturile membrilor familiei (livretul de 

familie şi adeverinţă de la locul de muncă/Direcţia de Asistenţă Comunitară - pentru 
beneficiarii venitului minim garantat/Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna, după caz); 

- adeverintă pentru media anuală sau semestrială de la unitatea de învăţământ pe 
care o frecventează, în original; 

- recomandări din partea organizatiilor neguvernamentale. 
Art. 6. – Dosarul de înscriere pentru obţinerea bursei se depune la sediul 

Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii, 
Registratură până la data limită stabilită prin anunţurile de aducere la cunoştinţă publică 
afişate la sediul autorităţii, pe pagina de internet al acesteia şi apărute în principalele 
publicaţii locale. 

Art. 7. – (1) Bursele vor fi acordate pe baza mediei anului şcolar sau mediei 
semestrului precedent, după caz.  

(2) Bursele vor fi obţinute de către candidaţii care îndeplinesc condiţiile 
prezentului Regulament. 

(3) În caz de egalitate departajarea se va face pe baza existenţei de recomandări 
sau alte documente de performanţă scolară. 

Art. 8. – Comisia de acordare a burselor are dreptul să anuleze bursa în cazul în 
care constată că elevul a primit bursă în mod necuvenit ca urmare a falsificării 
documentelor, cu obligaţia returnării integrale, suportând consecintele legale ale faptei. 

Art. 9. – (1) Contestaţiile împotriva rezultatului evaluării dosarelor de înscriere 
sau a măsurilor luate ca urmare a incidenţei prevederilor art. 7 se soluţionează de către o 
comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin hotărâre de Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 5 zile calendaristice de la aducerea la 
cunoştinţă publică a listei cu câştigătorii burselor. 

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 48 ore de la depunerea acestora, prin 
Decizie, ce se va transmite contestatorului în termen de 24 de ore de la emitere. 

Art. 10. – Procedura de acordare a burselor de către Consiliul Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe se desfăşoară după următorul grafic: 
 
Nr.crt. Activităţi Termene/perioade de realizare 

1 
Depunerea dosarelor pentru obţinerea 

burselor  

Semestrul I: 15 septembrie-01 
octombrie; 

 Semestrul II: 15 februarie - 14 
martie 

2 
Afişarea la avizierul şi pe site-ul 

Consiliului Local a celor  care s-au 
înscris pentru burse 

Semestrul I: până la 05 octombrie; 
Semestrul II: până la 18 martie 

3 
 Afişarea la avizierul şi pe site-ul 
Consiliului Local a câştigătorilor 

burselor 

Semestrul I: până la 15 octombrie; 
Semestrul II: până la 28 martie 



4 
 Contestaţii privind acordarea 

burselor 
Semestrul I: 16-20 octombrie;  

Semestrul II: 28 martie - 4 aprilie 

5 Rezolvarea contestaţiilor 
Semestrul I: 21-23 octombrie;  

Semestrul II: 5-8 aprilie 

6 
Aprobarea de către Consiliul Local al 

municipiului Sfântu Gheorghe a 
propunerilor Comisiei. 

Semestrul I: octombrie, în şedinţa 
ordinară a Consiliului local;  

 Semestrul II: aprilie, în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local 

 
Art. 11. – Bursele vor fi achitate către beneficiar, lunar, la casieria Primăriei 

municipiului Sfântu Gheorghe, după prezentarea adeverinţei privind absenţele 
nemotivate. 

Art. 12. – Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului 
local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin Hotărârea nr. 11/2011. 

 
 
 
 
 
 

 


