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HOTĂRÂREA nr. 11 / 2021 

 

privind modificarea cuantumului burselor  aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii 

Școlii Gimnaziale Gheorghe Bulgăr Sanislău, aprobat prin Horărârea Consiliului local 

nr.45/2020  

 

 

Consiliul Local al comunei Sanislău, întrunit în ședință ordinară la data de 23 februarie 2021 

 

                        Având în vedere Referatul de aprobare nr.15/17.02.2021 și Proiectul de hotărâre nr.  

16/17.02.2021  inițiate de către primarul comunei Sanislău, Raportul de specialitate nr.17/17.02.2021 

întocmit de  Secretarul General al comunei Sanislău, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local, precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței, 

                Având în vedere: 

- Articolul unic , alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1064/2020 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, 

- prevederile art. 82 alin. (1) , art. 105 alin. (2) , lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;     

- prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

                       În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), precum și a prevederilor 

art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

și completările ulterioare; 

                       În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

      Art.1 Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică cuantumul lunar al burselor școlare pentru 

elevii Școlii Gimnaziale Gheorghe Bulgăr Sanislău ,  pentru  anul școlar 2020-2021 , prevăzut la art. 1 al 

Hotărârii nr. 45/2020 , la valoarea de 100 lei ,  menținându-se numărul de burse aprobate. 

      Art.2 Primarul comunei Sanislău , prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  

             Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare . 

       

 



 

 

        Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituția Prefectului – Județul Satu Mare 

- Primarul comunei Sanislău 

- Școala Gimnazială ,, Gheorghe Bulgăr,, Sanislău 

- Compartiment contabilitate și achiziții publice 

               Se aduce la cunoştinţă publică . 

 

 

 

          

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  , 

  MAURER ALEXANDRU             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SANISLĂU  

                            jur.SAITOS MARIA RODICA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ actualizat 

Nr. total al consilierilor în funcție: 13 Nr. total al consilierilor prezenți: 13    Nr. total al consilierilor absenți:0 

Voturi pentru :13    Voturi împotrivă: 0     Abțineri: 0   

  
          Sanislău la  23 februarie 2021 


