
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA HERECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 4
din 31.01.2022

prrivind acordarea burselor sociale , burselor de studiu qi burselor de merit si
performanfi pentru elevii din unitifite de invifimint preuniversitar de stat din

comuna Hereclean , judeful silaj, pentru anul qcolar 2021-2022

Primarul comunei Hereclean, judelul S6laj,
Vizdnd:

- Referatul de aprobare al primarului nr.367 din I 8.01.2022;
- raportul de specialitate nr. 368 din 18.01.2022 prin care se propune acordarea
burselor sociale , burselor de studiu qi burselor de merit si performanta pentru elevii
din unitdlile de inv6!5m6nt preuniversitar de stat (primar gi gimnazial) din comuna
Hereclean, judelul Silaj, pentru anul qcolar 2021-2022;
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului rocal;

Avind in vedere prevederile:
- art'5 (3) si (a) si ale art.20 (1) lit ,,h" din Legea nr.27312006 privind finantele
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
- 82(l) si (2) si art.105 (2) lit."d" din Legea nr.ll2}II, a Educatiei Nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului Ministerului Educafiei nr.587012021 privind aprobarea criteriilor

generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
- HG nr. 109412021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanpS, de merit, de studiu Ei de ajutor social pentru elevii din invdp6mAntul
preuniversitar de stat, cu frecvenfd, care se acordd in anul ocolar 2O2l - 2022;

In temeiul art.l29(l), 129(7) lit.,,a,, coroborat cu art. 196 (l) lit. ,,a,, din din
ordonanta de urgenta nr. 5712019 , privind codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.l. - Se acordd pentru anul scolar 2021-2022 burse sociale, burse de studiu,
burse de merit si burse de perfbrmanta pentru elevii din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din comuna Hereclean, dupa cum urmeaz6:

Art.2.- Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza
certilicatului eliberat de medicul specialist si elizat de medicul de familie/medicul de

Nr.
crt.

Tip bursd Cuantum bursd
-lei -

I Bursd sociald 200 lei
2. Bursa studiu 150 lei
3. Bursa de merit 200 lei
4. Burse de performanta 1000 lei



la cabinetul scolar.

Art.3.- Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii
legal instituili/reprezentanlii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a
burselor din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta. o cerere insotita
de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art.4.- PrezentahotirAre va fi dusa la indeplinire de dl. Dobrai Francisc,
primarul comunei Hereclean si compantiment contabilitate din cadrul Primariei.

Art.S.- Prezenta se comunici la:
- Institulia Prefectului jude{ului Sdlaj ;
- Primarul comunei;
- Compartiment contabilitate ;

- $coala Gimnaziald nr. I Hereclean;
- $coala Gimnaziald nr. I Panic.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Ispas Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Fizeqan Otilia-Cosmina


