
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE nr.22/2021
Privind aprobarea cuantumului i a numărului de burse acordate elevilor dinși a numărului de burse acordate elevilor din

învă ământul preuniversitar de stat din comuna Leliceni, în anul colar 2020-2021țământul preuniversitar de stat din comuna Leliceni, în anul școlar 2020-2021 și a numărului de burse acordate elevilor din

Consiliul Local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 21
aprilie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr.74/2021; 

Având în vedere:
-  Proiectul  de  hotărâre  nr.  25/2021Privind  aprobarea  cuantumului  i  ași a

numărului  de  burse  acordate  elevilor  din  învă ământul  preuniversitar  de  stat  dințământul preuniversitar de stat din
comuna Leliceni, în anul colar 2021-2022și a

- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate-finanţe, impozite şi
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 1154/2021,

- Referatul de aprobarecu nr.  înreg. 26/2021, înaintată de primarul comunei
Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd;

-  Avizul favorabil al comisieipentru activită i economico-financiare, juridică ițământul preuniversitar de stat din și a
de disciplină;

-  Prevederile art. 82 alin. (2) i art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educa ieiși a țământul preuniversitar de stat din
na ionale nr. 1/2011 cu modificările i completările ulterioare;țământul preuniversitar de stat din și a

-  Prevederile  art.  3  i  art.  4.,  alin.  (2)  din  Ordinul  nr.  5576/2011  din  7și a
octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învă ământul preuniversitar de stat, cu modificările i completările ulterioare;țământul preuniversitar de stat din și a

-Prevederile  art.5  alin.  (1)  lit.  j)  din  Legea bugetului  de stat  pe  anul  2021
nr.15/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 9 martie 2021, prin anexa 5;

-Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1064/2020, publicată în Monitorul Oficial
nr.1195 din 8 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performan ă, de merit,  de studiu i de ajutor social pentru elevii  din învă ământulțământul preuniversitar de stat din și a țământul preuniversitar de stat din
preuniversitar de stat, cu frecven ă, care se acordă în anul colar 2020-2021;țământul preuniversitar de stat din și a

Cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 privind transparen a decizionalățământul preuniversitar de stat din
în  administra ia publică,  cu modificările i  completările  ulterioare  țământul preuniversitar de stat din și a conform  căruia
anunţul public de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat
la data de 22 martie 2021 conform proces verbal de afi are nr.851/2021;și a



În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. d) i alin. (7), lit. a) i art. 196 alin.și a și a
(1)  lit.  a)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  iși a
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă un număr maxim de 8 burse colare pentru anul colar 2020-și a și a
2021, structurate astfel:

a) 4x burse de merit;
b) 3 x burse de studiu;
c) 1 x burse sociale;

Art.  2.Cuantumul  unei  burse  de  la  art.1,  lit.  a),  b)  i  se  stabile te  la  100și a și a
lei/bursă/lună pentru anul colar 2021-2022, iar cuantumul unei burse sociale de lași a
art.1, lit. c), se stabile te la 100 lei/ bursă/an colar 2021-2022.și a și a

Art.  3.Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
însărcinează primarul i consilierul cu atribu ii contabile.și a țământul preuniversitar de stat din

Art. 4:  Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al comunei, în
termenele legale, către:

o Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
o Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe
o coala Gimnazială Nagy IstvȘcoala Gimnazială Nagy Istv án
o D-luiprimaralcomunei

 Pre edinte de edin ă,și a și a țământul preuniversitar de stat din                Contrasemnează pentru legalitate,
          Consilier              Secretar general UAT 
     Nagy Csongor                    Molnár Szidonia

Nr.22
Adoptată în edin a din data de 21 aprilie 2021și a țământul preuniversitar de stat din
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func iețământul preuniversitar de stat din
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