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                                                      H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Chișlaz 

 

         Având în vedere: 

 -proiectul de hotarare privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor de care 
pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Chișlaz; 

           -referatul de aprobare al primarului comunei,înregistrat la nr.2.896 din 16 iunie 2021; 

           -raportul de specialitate al compartimentului de resort cu nr.2.900 din 16 iunie 2021 și avizul 
comisiei de specialitate a consiliului local ; 
 Ținând seama de prevederile: 

            -art.82 alin.(1) și alin. (2) si art.105 (2) lit.”d” din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

            -Hotărârii 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; 

            -art.4, art.6 , art.8-9 și art.13 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat,aprobate prin Ordinul Ministerului  Edu-
cației,Cercetării,Tineretului și Sportului nr.5567/2011  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozițiilor  art.129 alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit.a) ,art.139 alin.(3) lit.a) și ale    

art. 196 (1) lit.a) din din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 , privind Codul administrativ; 

            Consiliul local al comunei Chișlaz 

                                                               H O T Ă R Ă Ș T E  : 

 Art.1. - Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniver-

sitar de stat din comuna Chișlaz, după cum urmează: 
                        a)Pentru Școala gimnazială nr.1 Chișlaz - un număr de 21  burse de merit,respectiv 
un număr de 20  burse de ajutor social. 

                        b)Pentru Școala gimnazială “Miskolczy Karoly” Mișca - un număr de 8  burse de 
performanță,50 burse de merit și studiu, respectiv un număr de 35  burse de ajutor social.  
 Art.2.- Cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversi-

tar de stat din comuna Chișlaz se stabilește la 100 lei. 
 Art.3.- Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de primarul comunei  prin compartimentul 

contabilitate . 
 Art.4.- Prezenta se publică în Monitorul official local și se comunică: 

             -Instituţiei Prefectului – județul Bihor ; 
             -primarului comunei și compartimentului ; 
             -școlilor gimnaziale din comuna Chișlaz. 
                                

                                  Președinte de ședință, 

                                     Marinel Ioan Chiș 

                                                                                                                    Contrasemnează, 
                                                                                                                    Secretar general,   

                                                                                                                         Ioan Tiriteu 

Nr.36 din 25 iunie 2021. 

 



 
 


