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HOTARAREAnr.28
din 28.05.2021
privind aprobarea numarului ~i cuantumului lunar al burselor ~colare acordate elevilor
din unitafile de invafamant preuniversitar de stat din comuna Sanpaul

)

Consiliul local Sanpaul,judetul Mure~, intrunit in ~edi nta ordinara din 28.05.2021
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Sanpaul, inregistrat sub nr.2633/20.05.2021
Raportul de specialitate al compartimentului de resort, inregistrat sub nr.2585/19.05.2021
Prevederile Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului
nr.5576/2011 , modificat prin Ordinul MECTS nr.3470/07.03.2012, Ordinul MECTS
nr.3480/26.03.2018 ~i Ordinul MECTS nr.5085/2019;
Prevederile HG nr. l 064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanta, de merit, de studiu ~i de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar
de stat, cu frecventa, care se acorda in anul ~colar 2020 - 2021;
Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor normative, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare,
Prevederile art.129 alin.(l) ~i art. (7), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.139 alin.(l) ~i art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
HOTARE$TE;

)

Art.1. Se aproba numarul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din comuna Sanpaul, judetul Mure~, pentru anul ~colar 2020 - 2021 pentru
245 de elevi care indeplinesc criteriile pentru acordarea uneia dintre cele 4 tipuri de burse
~co l are.
Art.2. Se aproba cuantumul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din comua Sanpaul, judetul Mure~, pentru anul ~colar 2020 - 2021, dupa
cum urmeaza:
-200 lei/elev
-Burse de performanta
-150 lei/elev
-Burse de merit
-I 00 lei/elev
-Burse de studiu
-Burse de ajutor social
-100 lei/elev
Art.3. Prezenta hotarare se comunica: primarului comunei Sanpaul, judetul Mure~,
Institutiei Prefectului-Judetul Mure~, $colii Gimnaziale ,,Dosa Daniel,, Valea Izvoarelor.

