
 

 
ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL           
          
                                                     HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din 

                           învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2021 

 

Având în vedere; 

 

-  referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul  

consiliului local  , raportul  compartimentului de specialitate  precum și avizul secretarului general al co-

munei; 

  - adresa nr.1123/23.07.2021 a Școlii gimnaziale Băița de sub Codru,înregistrată la primăria 

comunei Băița de sub Codru sub numărul 1441/23.07.2021; 

              - dispozițiile art. 82 alin, (1) articol modificat prin Legea nr.38 / 2019 si art.105 alin. (2) lit.  

d) din Legea nr.1 / 2011 a Educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

burselor din învațământul preuniversitar de stat; 

- prevederile H.G. nr. 1064 /14.12.2020 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 ; 

- prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

In temeiul prevederilor articolului . 129 alin. (7), lit. a)  și    art.196  aliniatul 1 litera „a”    

din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordi 

nară în data de    28 iulie   2021,adoptă prezenta ; 

 

HOTĂRÂRE  

 
Articolul 1. Se aprobă un număr total de   45 burse pentru elevii din învățământul  

preuniversitar de stat din cadrul Scolii Gimnaziale  cu clasele I-VIII Băița de sub Codru, aferente anului 

bugetar 2021, din care: 

-   Burse sociale ;  total      = 0 

 din care;   

  -de boală   = 0 

  -cu venituri reduse = 0 

- Burse de performanță (media  10) = 9  / 1000 lei 

- Burse de merit (media între 9.00-9.99) =  24 /400 lei 

- Burse de studiu (media  între 8.50-9.00) = 12 / 120 lei 

Articolul 2. Acordarea burselor școlare se va realiza de către unitațile de învățământ în baza  

criteriilor generale stabilite prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011 - privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulte-

rioare, și după caz, a criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în limita fondurilor alocate 

cu această destinație. 

 



 

Articolul 3. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești  

aferente burselor școlare  revine Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. În situația în care 

există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învăță-

mânt pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistentă socială, competente 

în acest sens. 

                  Articolul  4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă directorul  

Școlii Gimnaziale  cu clasele I-VIII Băița de sub Codru 

       Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prinpublicarea în Monitorul Ofi-

cial Local ,afişarea la sediul instituției şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în con-

formitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Jude-

țului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   

     -  Primarului comunei  

              -   Compartimentului financiar- contabil  

    -  Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Băițas de sub Codru 

               
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

           Petran Sorin Florin 

                    
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la   28 iulie   2021. 

Nr.30. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___11___voturi „pentru „ ___0__voturi împo-

trivă,___0___abțineri       

din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.   
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