ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 41/2021
privind stabilirea numărului și cuantumul burselor școlare acordate elevilor Școlii gimnaziale
Cămărzana în anul școlar 2021-2022

Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere
− Referatul de aprobare nr. 3311/22.09.2021 și Proiectul de hotărâre nr. 3312/
22.09.2021 ale primarului comunei Cămărzana
− Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
și Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
− Prevederile art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare
− Prevederile HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățamantul
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acorda în anul scolar 2020-2021
− Prevederile art.1 – art.5, art.17 – art.20 din Anexa la OMECTS nr. 5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin.(7) lit.”a”, art.139 alin.(1), art.196
alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.

Se aprobă numărul burselor școlare acordate elevilor Școlii Gimnaziale Cămărzana, pentru
anul școlar 2021-2022, după cum urmează:
- burse de performanță – 2
- burse de merit – 10
- burse de ajutor social - 15

Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor școlare acordate elevilor Școlii Gimnaziale Cămărzana,
prevăzute la art.1, astfel:
- burse de performanță – 500lei/elev/lună
- burse de merit – 200lei/elev/lună
- burse de ajutor social – 200lei/elev/lună
Art. 3. Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 și ale
OMECTS nr .5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație
al unității școlare, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării

de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru corectitudinea şi
acordarea burselor şcolare revenind conducerii Școlii Gimnaziale Cămărzana.
Art. 4.

Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei Cămărzana,
Compartimentul contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Cămărzana, Școlii gimnaziale
Cămărzana și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Cămărzana şi

prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.

Cămărzana: 28.09.2021

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Total consilieri: 11

Prezenți:11

Absenți:0

Pentru:11

Împotrivă:0

Abținere:0

