
  

 

  
 

 

Nr.64/13.04.2021              Proiect 
                                                                         Avizat  secretar general UAT Nădlac 

 

  

HOTĂRÂREA nr.____ 
din __.04.2021 

privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-

2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat  
 

 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
___.04.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa  primarului oraşului Nădlac  nr.2671/13.04.2021, exprimată prin 

referatul de aprobare  
- referatul serviciului buget  nr.2670/13.04.2021 

- adresa nr.280/12.04.2021 emisă de către Liceul Teoretic „Jozef Gregor 

Tajovsky” Nădlac, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.2638/12.04.2021 

- adresa Instituției Prefectului județul Arad nr.2854/08.04.2021, înregistrată 

la primăria orașului Nădlac sub nr.2595/09.04.2021 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 

- prevederile art 82, art.105(2) lit d din Legea educației naționale nr.1/2011, 

actualizată 

- prevederile Ordinului nr.5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământului preuniversitar de stat, 

actualizat 

- prevederile 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 

- avizul _________ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul __________ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- avizul ____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

 În temeiul art.129 lit. , art.133(1),  art.139, și art.196 din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1. Se aprobă un număr de __197__ burse în cuantum de 100 lei/lună/elev, 

pentru elevii din învătământul preuniversitar de stat pe raza UAT Nădlac, aferent 
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sementrului II al anului 2020-2021, după cum urmează : 
 a) burse de merit   -  174 

 b) burse de performanță -    21 

 c) burse de studiu  -  ---- 

 d) burse de ajutor social  -      2 
           Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului 

Nădlac, prin Serviciul buget  şi se comunică către: 

- Liceul Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” din Nădlac  
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 

Contencios                
             

 

INIȚIATOR  

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 
IOAN – RADU MĂRGINEAN  
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Nr.  2.671 din 13.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II 
al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

 

           Proiectul privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului 
școlar 2020-2021 a fost întocmit în baza Legii educației naționale nr.1/2011, 

actualizat și a Ordinului nr.5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământului preuniversitar de stat, actualizat. 

 În conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2021, actualizată, finanțarea 
unităților de învățământ preuniversitar de stat cuprinde finanțarea de bază, finanțarea 

complementară și finanțarea suplimentară. 

 Cheltuielile cu bursele elevilor fac parte din finanțarea complementară. 
 Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot 

beneficia de: burse de merit, burse de performanță, burse de studiu și burse de ajutor 

social. Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, sunt stabilite de către Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului prin Ordinul nr.5576/07.10.2011. 

 Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrative-teritoriale de 

care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor 
art.105(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată. 

 Bursele se scordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație. 

 Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii 
evaluărilor naționale, iar bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor 

școlare în anumite condiții. 

 În baza comunicării numărului de burse de către Liceul Teoretic Jozef Gregor 
Tajovsky Nădlac nr.280/12.04.2021, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.2638/12.04.2021, se propune aprobarea numărului de burse aferent semestrului II 

al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, 

astfel:  
 a) burse de merit   -  174 

 b) burse de performanță -    21 

 c) burse de studiu  -  ---- 
 d) burse de ajutor social  -      2                     -     total 197 burse. 

 În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată, îmi exprim intenția de promovare a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 

2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. 
 
                                                 Primar oraș Nădlac 

IOAN-RADU MĂRGINEAN  
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