
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
- P R I M A R –  
Nr.3355 din 10.11.2020 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului si numarului de burse aferente anului școlar 2020-2021 

pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream 
 
          Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședință ordinară la data de ……….. 2020 ; 

            Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 
3346/ 09.11.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort, nr.3413/17.11.2020                    
și avizele   comisiilor de specialitate  ale 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 Inspectoratului Şcolar al județului Satu Mare nr. 5547/ 06. 
11.2020, inregistrata sub nr. 3343/09.11.2020 și adresa Institutiei Prefectului - Judetuui  Satu 
Mare, Serviciul Monitorizare , Servicii Publice  Deconcentrate,  Afacerii Europene  și Situații de 
Urgență nr. 11 536 /SM/04.11.2020, inregistrata sub nr. 3320/06.11.2020; 

      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. 

         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, 

 

H O T A R A S T E : 
 

              Art.1. - Se aproba cuantumul lunar afferent fiecarei  categorii de bursa si numarul acestora 
in anul scolar  2020-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale  Tiream, dupa cum urmeaza: 

        -  5 burse de performanta: 50 lei 
    -  5  burse de merit: 40 lei 

         -  10 burse de studiu: 30 lei 
        -  10 burse de ajutor social: 30 lei      
        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.-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, Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, conducerii Școlii Gimnaziale Tiream, se publică  
pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
   
                                                           Tiream, la  10 noiembrie 2020 
 
                      Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 
                           PRIMAR ,                                                Secretar general al comunei Tiream                                                       
                      dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 

 

Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
- P R I M A R –  
Nr.3346 din 09.11.2020. 
 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea cuantumului si numarului de burse aferente anului școlar 2020-2021 

pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream 
 

               În baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind  educaţia 
naţională, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a prevederilor din O.M.E.C.T.S. nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat,  
             Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al județului Satu Mare nr. 5547/ 06. 
11.2020, inregistrata sub nr. 3343/09.11.2020 și adresa Institutiei Prefectului - Judetuui  Satu 
Mare, Serviciul Monitorizare , Servicii Publice  Deconcentrate,  Afacerii Europene  și Situații de 
Urgență nr. 11 536 /SM/04.11.2020, inregistrata sub nr. 3320/06.11.2020, se impune aprobarea 
burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru  anul școlar 2020 - 2021pentru elevii cuprinși în 
învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din  raza 
comunei Tiream. 
             Având în vedere cifra de școlarizare  de la nivelul unităților de invățământ  preuniversitar 
de stat din raza comunei Tiream , propun : 
        -  5 burse de performanta: 50 lei 

    -  5  burse de merit: 40 lei 
         -  10 burse de studiu: 30 lei 
        -  10 burse de ajutor social: 30 lei      
      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. , propun spre aprobarea Consiliului local al comunei Tiream 
proiectul de hotărare privind aprobarea cuantumului si numarului de burse aferente anului școlar 
2020-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ,       

                                                          INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului si numarului de burse aferente anului 

școlar 2020-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream 2020 

 

Tiream,la  9 noiembrie  2020          
                                                                   INIŢIATOR: 

   P R I M A R , 
    dl. Tar Nicolae 

 

 

 

Red..T.N. 
Tehn. G.H. 
Nr.exemplare: 2/1 pag. 

 


