
 

 

 
 HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare 

ce se acordă din bugetul local al comunei Frătăuții Noi, începând cu anul școlar 2020-2021 

 

 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, având în vedere:  

-Referatul de aprobare al domnului primar Olari George nr. 3166 din 01.04.2021; 

     -raportul de specialitate întocmit de Biroul  buget, finanţe, impozite și taxe- contabilitate nr. 3167 din 

01.04. 2021; 

     -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 4722 și nr. 4723 din 20.05.2020; 

     -prevederile art. 82 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011; 

prevederile Ordinului MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI nr. 

5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat; 

-prevederile HG 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 ; 

- prevederile HCL nr. 22 din 21.04.2021 privind  aprobarea bugetului local pe anul 2021; 

 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) și alin. (14), ale art. 196 

alin. (1) lit. a), cu respectarea cvorumului prevăzut la art. 139 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

 Art. 1 – Începând cu anul școlar 2020-2021 se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei 

Frătăuții Noi, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, următoarele burse școlare: 

 

- 1 burse de performanță în valoare de 100 lei/lună 

- 6 burse de merit în valoare de 100 lei/lună 

- 7 burse de studiu în valoare de 100 lei/lună  

- 2 burse sociale în valoare de 100 lei/lună. 

 

 Art. 2   (1) Bursele școlare prevăzute la articolul precedent se acordă elevilor care îndeplinesc 

condițiile și criteriile specifice stabilite anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, cu 

încadrarea în numărul maxim de burse prevăzut pentru fiecare categorie. 

  (2)Criteriile minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare și prezența la cursuri, cu 

excepția situațiilor motivate prin certificate medicale și alte scutiri. 

 Art. 3 – Primarul comunei Frătăuții Noi, prin Biroul buget, finanţe, impozite și taxe- contabilitate 

, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, 

 

BURCIU Valentin 
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Secretar general  al comunei, 
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