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Nr. 25 / 25.06.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
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”; 

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. 
 
                               INIŢIATOR                                                   

                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 3857/25.06.2021 
 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului 

de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna 
Sinca, anul școlar 2020-2021, semestrul II; 

 
 

Avînd în vedere adresele comunicate de Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe 
Sincai” prin care se solicită aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al 
numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 
Comuna Sinca, anul școlar 2020-2021, semestrul II este necesară adoptarea unei 
hotărîri în acest sens.  

A fost solicitat un număr de 68 de burse şcolare în urma analizării dosarelor 
depuse, care au corespuns criteriilor de acordare. 
          Conform Hotararii nr. 1.064 / 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanţă, de merit, de studiu  şi de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă,  care se acordă în anul şcolar 2020-
2021 in anul şcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei. 

In aceste condiţii am iniţiat proiectul de hotărîre privind aprobarea 
cuantumului lunar al burselor școlare,  cuantum propus 100 lei/bursa și al numărului 
de beneficiari, 68 beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 
din Comuna Sinca, anul școlar 2020-2021, semestrul II, pe care consider oportun să 
îl analizati si sa adoptaţi o hotarare in acest sens in sedinta ordinara din luna iulie 
2021. 
 

 
PRIMAR 

BARLEZ VICTOR 
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Nr. 3858/25.06.2021 
 

 
Raport de specialitate  

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru 
elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Șinca, anul școlar 2020-2021, 

semestrul II 
 

           Văzând 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, 
,,ARTICOL UNIC 
    (1)  Înanulşcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu 
şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, 
este de 100 lei. 
    (2)  Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţinunităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 
    (3)  Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare 
al burselor, înfuncţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale.,, 
si 
Criteriile generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat aprobate  
 prin Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 
3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019; 

Potrivit notei de fundamentare nr.777 din 25.06.2021 comunicată de Școala Gimnazială 

,,Gheorghe Șincai” prin care se solicită aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al 
numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna 
Șinca, anul școlar 2020-2021, semestrul II pentru care din totalul de 31.000,00 lei, sumă  aprobată 
în bugetul local pe anul 2021 la capitolul 11.02 sume defalcate din TVA, este necesară suma de 
25,056,00 lei după urmatorul calcul preluat din nota de funamentare a școlii: 
 
Au fost aprobate   15 burse sociale 
      2 burse pentru elevii orfani 
      1 bursă medicală 
    44 burse de merit 
      6 burse de studiu 
NR. TOTAL BURSE 68 
 



- Pentru cele 15 burse sociale sunt necesari 10500 lei (15elevi x100 lei/lună/elev x 7 luni)  
- Pentru cele 2 burse elevi orfani          1400 lei (2 elevi x 100 lei/lună x 7 luni) 
- Pentru bursa medicală              700 lei (1 elev x 100 lei/lună x 7 luni) 
- Pentru bursele de merit si studiu 

 - luna februarie 100 lei : 28 zile x 15 zile școală x 50 elevi = 2650 lei (53 lei/elev) 
 - luna martie 100 lei : 31 zile x 23 zile școală x 50 elevi =      3700 lei (74 lei/elev) 
 - luna aprilie 100 lei : 30 zile x 1 zi școală x 43 elevi =             129 lei (3 lei/elev) 
 - luna aprilie 100 lei : 30 zile x 15 zile școală x 7 elevi =          350 lei (50 lei/elev) 
 - luna mai 100 lei : 31 zile x 19 zile x 43 elevi =     2623 lei (61 lei/elev) 
 - luna mai 100 lei : 31 zile x 16 zile x 7 elevi =               364 lei (52 lei/elev) 
 - luna iunie 100 lei : 30 zile x 17 zile x 43 elevi =    2451 lei (57 lei/elev) 
 - luna iunie 100 lei : 30 zile x 8 zile x 7 elevi =      189 lei (27 lei/elev) 
 
 

   TOTAL      25.056 LEI 
 

 
 Avînd în vedere cele prezentate mai sus, pentru a putea fi puse în plată dosarele aprobate 

de Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai” este necesară adoptarea unei hotărîri în acest sens.  
 

 BIROU FINANCIAR CONTABIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


