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H O T Ă R Â R E A Nr. 46/2021 

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru elevi 

pentru anul școlar 2020-2021 
 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința extraordinară din data de 

05 iulie 2021, convocat prin Dispoziția nr. 73/2021, emisă de primarul comunei 

Dănești, județul Harghita; 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr.______/2021 inițiat de către primarul comunei 

Dănești  pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru elevii 

din localitatea Dănești pentru anul școlar 2020-2021; 

- referatul de aprobare înregistrat sub nr. _______/2021 înaintat de primarul 

comunei privind oportuniatea acordării burselor școlare; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. ______/2021 al compartimentului 

de resort din cadrul aparatului propriu al primarului; 

- adresa Liceului Tehnologic Petofi Sandor cu propunerea pentru anul 2020-

2021 a numărului și cuantumului burselor școlare;  

- Hotărârea Consiliului Local Dănești nr.17/2021 pentru aprobarea bugetului 

local al comunei pe anul 2021; 

          - avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

protecţie copii, tineret şi sport  

          - avizul Comisiei  pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie 

socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local al comunei Dănești; 

În temeiul prevederilor: 

-Art.82 alin.(1), alin.(1^1) și  alin.(2), art.105 alin.(2) lit.d din Legea 

nr.1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art. 1, art.3 alin.(1) și alin.(2), art.4 alin.(2), art.6, art.8, art.9 și art.13 din 

Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.1064/2020 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; 

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 
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Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  și 

completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(1),  alin.(2) lit.d și alin.(7) lit.a, art.139 alin.(1) și art.196 

alin. (1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările uletrioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. (1) Se aprobă  alocarea de sume de bani pentru burse școlare elevilor 

din Liceul Tehnologic Petofi Sandor în suma de 15.000 lei. 

 (2) Se aprobă cuantumul burselor școlare conform următoarelor: bursa 

de performanță 100 lei/lună/elev, bursa de merit 100 lei/lună/elev și bursa de ajutor 

social 100 lei/lună/elev. 

                   (3) Se aprobă numărul de burse școlare ce se vor acorda în anul școlar 

2020-2021, conform următoarelor: 

 

Unitatea de 

învățământ 

Tipul de bursă Total 

Bursa de 

performanță 

Bursa 

de 

merit 

Bursa 

de 

studiu 

Bursa de ajutor 

social 

Liceul 

Tehnologic 

Petofi Sandor 

1 9 0 7 17 

 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Dănești și Consiliul de administrație a Liceului  Tehnologic Petofi 

Sandor.    

          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului, Liceului Tehnologic Petofi 

Sandor şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate. 

Dăneşti, la 05 iulie 2021 

     Președintele de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán   Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 

 ………………….……………………  ………………….…………………… 


