
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M 

 
       

H O T Ă R Â R E A  Nr.23/21.04./2021 
pentru aprobarea  modificării H.C.L.Nr.38/2020 privind aprobarea cuantumului si numarului de 

burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2021; 

Având în vedere proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.984/01.04.2021 inițiat în baza  

referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr.983/31.03.2021, însoțit de raportul de 

specialitate al compartimentului de resort  nr.985/01.04. 2021 și de avizele de aprobare ale  

comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

          Ținând seama de prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 

5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat,cu modificările și completările ulterioare(O.M.E.C.T.S.nr.3470/07.03. 2012);  

          Luând în considerare adresa  conduceri Școlii Gimnaziale Tiream nr.173/09.03.2021 prin care 

se solicită acordarea unui număr de 14 burse sociale  și 10 burse de merit , stabilite în urma ședinței 

Consiliului profesoral, în conformitate cu prevederiel H.G..nr.1064 din 04.12.2020; 

          În conformitate cu prevederile H.G. nr 1064/04.12.2020, 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 baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin (4) lit. a), alin (7) lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) şi al prevederilor art. 196 alin (1) lit a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 
 

         Art.1. - Se aprobă modificarea Art.1 din H.C.L. Nr. 38/2020 privind aprobarea cuantumului si 

numarului de burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream, care va 

avea următorul cuprins: 

          “Art.1.- Se  aprobă cuantumul lunar aferent fieărei categorii de biursă și numărul acestora  în 

anul școlar 2020 – 2021 pentru elevii Școlii Gimnaziale Tiream, după cum urmează : 

               5 burse  de performanţă în cuantum de  120 lei/lună, fiecare; 

           10 burse de merit în cuantum de 110  lei/lună fiecare;  

             5 burse de  studiu în cuantum de 110 lei/ lună fiecare; 

           10 burse de  ajutor social în cuantum de 100 lei/lună , fiecare.” 

        Art.2.- Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de 

venituri si cheltuieli al comunei Tiream, din capitolul 65 "Invatamant" titlul 59 "Alte cheltuieli".  

        Art.3.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Primarul 

comunei Tiream, şi compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Art.4.- Prezentahotărâre se comunică comunică  , prin grija secretarului general al comunei 

Tiream, , primarului comunei Tiream, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, conducerii Școlii 

Gimnaziale Tiream, se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro – sectiunea Monitorul Oficial Local şi  

Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

                                                                 Tiream, la 21 aprilie 2021 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează, 

       Consilier local : Zöld Alexandru                                    Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 

 
 

Red./Tehn.G.M. 
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              Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare: 

         Nr.total al consilieri în funcţie :  11 ;                                    Voturi “pentru” : 11;   

         Nr. total consilierilor prezenţi :   11 ;                                   Voturi “ împotrivă”: nu sunt; 

         Nr. total al consilierilor absenţi : 0                                       Abţineri : nu sunt; 

         Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot:11 

 

 

 

 

 

 

 

 


