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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Tamași pentru semestrul II al anului școlar 

2020-2021 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară în 

data de 20.05.2021: 

Având în vedere:  

- Adresa nr. 318/23.02.2021 a Școlii Gimnaziale Chetriș, înregistrată sub nr. 1824/2020 privind 

numărul burselor școlare 

- Raportul de specialitate nr. 2364/10.03.2021 întocmit de compartimentul financiar contabil din 

cadrul Primăriei Comunei Tamași 

- Referatul de aprobare nr.  4264/2021 al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău privind 

necesitatea și oportunitatea proiectului  

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, modificat prin 

Ordinul nr. 3470/2012, ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019, prin care au fost aprobate 

criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de 

merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021 

- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ  

HOTĂRĂȘTE: 
Art.l. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Tamași pentru semestrul II , al anului școlar 2020-2021, după 

cum urmează: 

Categorie  Burse de performantă Burse de merit Burse de studiu Burse sociale 

Cuantum  100lei/elev 100lei/elev 100lei/elev 100lei/elev 

 

Art.2. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat, de pe raza Comunei Tamași pentru semestrul II , al anului școlar 2020-2021, după cum urmează: 

Categorie  Burse de performantă Burse de merit Burse de studiu Burse sociale 

Numar   0 31 39 40 

 

Art.3.  Acordarea burselor se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor aprobate prin 

Ordinul nr. 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare precum și a criteriilor specifice de 

acordare a burselor stabilite conform legii la nivelul Școlii Gimnaziale Chetriș în limitele fondurilor 

aprobate cu această destinație. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul Comunei Tamași prin 

compartimentele de specialitate. 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Primarului Comunei Tamași, compartimentului  financiar 

contabil, impozite si taxe, eliberare autorizatii de transport si resurse umane, Școlii Gimnaziale Chetriș, 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică conform legii.  

                     Președinte ședință                Contrasemnează 

     Consilier local                Secretar general  

                       Neagu Doinița                     Miron Mădălina Dumitrica 
 

                                                                                                                               

 

Nr. 34 din 20.05.2021 
Total consilieri în funcție: 12 Hotărâre adoptată cu ___ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ___  consilieri 

preze 
 



 

 

 

    


