
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Hotărâre Nr.36/2020.-
de modificare HCL nr.26/27.11.2020 pentru aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-

2021, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 decembrie 2020.-

Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 39/16.12.2020  al primarului comunei Căpleni, prin care propune 

modificarea HCL nr.26/2020 de  aprobare a cuantumului burselor aferente anului şcolar 2020-2021 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

 raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse 
umane și achiziții publice nr.20/16.12.2020,

 avizul comisiei pentru  pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; 
amenajarea teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism
Având la bază prevederile:

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
 art.82 alin.(2) art.105 alin.(2)  lit.”d” din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 prevederile art.1-5, art.7-9, art.11-13 și art.17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.1 din H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de 
stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-2021
În temeiul art. 110 alin.(1), art. 129 alin. (2) lit. ”b” și lit. ”d”, alin.(4) lit.”a”, alin.(7) lit.”a” 

coroborat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit.”a”,  art.196 alin.(1) ”a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.-1.- Articolul 1 din HCL nr.26/27.11.2020 se modifică astfel: În anul şcolar 2020-2021, cuantumul 
burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Căpleni, este de 100 lei.

Art.-2.-Primarul comunei Căpleni, prin aparatul de specialitate şi conducerea Școalii Gimnaziale” Fényi 
István” Căpleni, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.-3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 
prevăzut de lege, către: 

 Primarul comunei Căpleni,
 Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice
 Instituţia Prefectului-judeţul Satu Mare,



 Școala Gimnazială ” Fényi István” Căpleni,
 se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Căpleni. 

Căpleni,  17 decembrie 2020.-

Președinte de ședință    Contrasemnează
   Kánya Zsolt-Albert          Csizmar Erika

         Secretar General

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor prezenți: 13, Nr. total al consilierilor absenți:0,
Voturi pentru:13, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0.
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