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HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului 

de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna 

Şinca, anul școlar 2020-2021, semestrul II 
 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 30.07.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Şinca nr. 3857/25.06.2021 a 

primarului comunei, precum şi raportul de specialitate al biroului financiar contabil 

3858/25.06.2021, privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului 

de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Şinca, anul 

școlar 2020-2021, semestrul II, precum si adresele comunicate de Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe 

Sincai”; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 

Avînd în vedere prevederile din H.G. 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. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (1^1)-(1^2), alin. (2), alin. (3), art. 105, alin. (1) şi alin. (2), 

lit. d) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile Ordinului M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021 

si Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările aduse prin 

Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019;  

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a) si art. 196, 

alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
        HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 – Se aprobă acordarea de burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit şi 

burse de performanţă pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul 

preuniversitar de stat din Comuna Şinca, pentru anul şcolar 2020 - 2021, semestrul II.  
Art. 2 – Se aprobă cuantumul lunar de 100 lei/elev/lună pentru fiecare categorie de bursă, 

din cele prevăzute la art. 1. 

Art. 3 – Se aprobă un număr total de 68 burse școlare, pentru elevii înscrişi la 

cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Şinca, pentru anul 

şcolar 2020-2021 semestrul II. 

            Art. 4 – Primarul comunei Şinca, prin Biroului financiar contabil şi instituția de 

învățământ Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Șinca Veche vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri. 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  

              POPA ADRIAN                           GALEA CRINA MARIA 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:     
- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" 

- 1 ex. Biroului financiar contabil 

 


