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  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului  burselor de performanță,de merit,de studiu și de ajutor 
social și a numarului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 

comuna Șieu Măgheruș în anul școlar  2021-2022 pe semestrul II 
 

  
 Consiliul local al comunei Sieu Magherus ,județul Bistrița Năsăud convocat în ședință 
ordinară în data de 16.12.2021; 
 Având în vedere: 

-Proiectul de hotărâre nr.73/10.12.2021 privind aprobarea cuantumului  burselor de  
performanță,de merit,de studiu și de ajutor social și a numarului acestora acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat din comuna Șieu Măgheruș în anul școlar  2021-2022 pe 
semestrul II,inițiat de primarul comunei; 

-Referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub 
nr.8542  / 08.12.2021; 

-Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei înregistrat sub 
nr.8545/08.12.2021; 

-adresa Școlii Gimnaziale Șieu Măgheruș nr.1216/08.11.2021; 
 -prevederile art.9 alin.7 ,  art.82,art.105 alin.2 lit. d din Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei 
naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 
           -prevederile Ordinului nr. 5576/2011  privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările ulterioare; 
            -prevederile  Hotararii Guvernului nr. 1094/2020 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 2021 – 2022; 

-prevederile art.129  alin.1,alin.4 ,lit.a ,alin.7 lit a,art.139 alin.1  din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

-avizul  comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr. 47 / 15.12.2020 ; 

-avizul  comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr.34 /  15.12.2020 ; 
 În temeiul art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘSTE: 
 

http://www.comuna-sieumagherus.ro/


          Art.1. Se aprobă un număr  de 75   burse ce se vor acorda elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din comuna Șieu Măgheruș aferente  anului școlar 2021-2022 începând cu 
semestrul II. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile. 

 
Art.2.Se aprobă cuantumul burselor prevazute la art.1 astfel: 

    a) 500 lei, pentru bursa de performanţă; 
    b) 200 lei, pentru bursa de merit; 
    c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 
    d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 
 

  Art.3. Raspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești 
aferente burselor școlare revine Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Șieu Măgheruș. 

 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei  

Șieu Măgheruș,precum și directorul școlii d-na profesor Turcu Marcela. 
 
Art.5. Începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022 Hotărârea Consiliului Local 

Șieu Măgheruș nr.66/28.12.2020 se abrogă. 
 
Art.6. Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș 

prin procedură electronică aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr.25/30.04.2020 astfel: din 
totalul de 13 consilieri, prezenți 13  consilieri,  voturi pentru 13 ,abţineri -  , împotrivă  -  .  
 

Art.7. Prezenta hotărâre  se publică pe pagina de internet a instituției  și se comunică prin 
grija secretarului general al comunei d-na Dan Marinela Dalia cu: 
-primarul comunei; 
-Compartimentul financiar-contabil; 
-Școala Gimnazială Șieu Măgheruș; 
-Instituția Prefectului județul Bistrița Năsăud. 
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