
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA  TIREAM 

    - P R I M A R - 

Nr.984 din 01.04.2021 

 
                                      PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

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 ședință ordinară la data de ……aprilie  2021 ; 

           Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr.984/01.04. 

2021, raportul de specialitate al compartimentului de resort,înregistrat sub nr.985/01.04.2021, precum                    

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  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. 

          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 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.-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  1 aprilie 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.983 din 31.03.2021 
REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea H.C.L.Nr.38/2020 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 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, se 

impune  modificarea art.1 din  Hotărârre Consiliului Local al comunei Tiream nr.38/2020 privind 

aprobarea cuantumului si numarului de burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Scolii 

Gimnaziale Tiream. 

           În conformitate cu prevederile  articolului unic al 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,  

           “ Articol unic. - (1) In anul scolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de 
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, este de 100 lei. 

   (2) Bursele se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 

de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta 

destinatie.    

   (3) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili un 

cuantum mai mare al burselor, in functie de posibilitatile financiare ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.” 
           Având în vedere cifra de școlarizare  de la nivelul unităților de invățământ  preuniversitar de 

stat din raza comunei Tiream , propun modificarea Art.1dinl H.C.L.Nr.38/2020, după cum urmează: 
          “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.” 

      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 pentru modificarea H.C.L.nr.38/2020 privind aprobarea cuantumului si 

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

Tiream,la 31 martie 2021                      INIŢIATOR: 

                                                             P R I M A R , 

                                                           dl. Tar Nicolae 
Red..T.N. Tehn. G.H. 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale,achiziţii publice  

Nr.985 din 01.04.2021. 

 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L.Nr.38/2020 privind aprobarea cuantumului si 

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

             Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream, prin 

contabil Gnandt Henrietta, în conformitate cu  prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ,modificată, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 984/01.04.2021 pentru  modificarea H.C.L.nr.38/2020 privind  aprobarea  

cuantumului si numarului de burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream, 

iniţiat de dl.primar Tar Nicolae,din punct de vedere a respectării prevederilor Legii nr.1 /2011 a educației 

naționale, Legii bugetului de stat pe anul 2020,nr. 5 din 06.01.2020,Legii bugetului de stat pe anul 2021 

nr.15/09.03.2021,egii nr.273/2006  privind finanţele  publice locale şi a prevederilor OUG.nr.57 / 2019 

privind Codul administrativ, modificată;                                                                                                                            

 Din analiza proiectului de hotărâre mai sus mențional, constat că iniţiatorul în conformitate  

cu prevederile art. 105, alin 2 lit d, din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

            “Art. 105. - (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru urmoarele categorii de 

cheltuieli: 

d) cheltuieli cu bursele elevilor;                                                                                                                                                                                                                                                      

Prevederile art. 3 şi art. 4 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat :                                                                                                                                        

“ART. 3 - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 

unităţile de învăţământ preuniversitar, 

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.                                                     

ART. 4, alin.(1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al 

bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului. 

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul 

acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

            Prevederile Ordinului 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

             Prevederile art. 8 alin (2) şi art. 10 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului 5576/2011 care menţionează că bursele de merit şi studiu se acordă începând cu semestrul al II-

lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 

             Solicitarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse în anul școlar 

2020 – 2021, prezentat în cadrul acestui raport de specialitate. 

             În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) şi art. 105 alin (2) lit. d, din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului 

şi Sportului, nr. 5576/2011, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, elevi de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse. 

             Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea complementară. 

 

 

 



 

 

În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, 

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru 

modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, 

privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de 

care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de 

performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, iar cuantumul unei burse acordate şi 

numărul acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local. 

            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: 

            “ Articol unic. - (1) In anul scolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de 
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, este de 100 lei. 

   (2) Bursele se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 

de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceasta 

destinatie.    

   (3) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili un 

cuantum mai mare al burselor, in functie de posibilitatile financiare ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.” 
          Raportat la dispoziţiile legale enunțate mai sus , și având în vedere cifra de școlarizare  de la 

nivelul unităților de invățământ  preuniversitar de stat din raza comunei Tiream , inițiatorul a propus 

modificarea  Art.1 din HCL nr.38/2020 după cum urmează: 

          “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.” 

         Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de 

studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 

activităţilor şcolare. 

          Unităţile de învăţământ sunt responsabile de întocmirea listelor cu beneficiarii de burse, 

precum şi cu transmiterea acestora către Primăria comunei Tiream, compartimentul contabilitate , iar 

primarul comunei Tiream va efectua verificări în ceea ce priveşte punerea în aplicare a prevederilor 

prezentei Hotărâri de Consiliu. 

          În consecinţă, propunem spre analiză şi aprobare Proiectul de Hotărâre pentru modificarea 

H.C.L.nr.38/2020 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora aferente anului școlar 

2020-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale Tiream. 

 

       Tiream, la 01.04.2021.                       C O N T A B I L , 

                                                                   ec. Gnandt Henrietta 

 
 
 
 
 
 
 
Red./Tehn.G.H. 
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