
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Hotărâre Nr.46/2021.- 

pentru aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021-2022 

 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 octombrie 2021.- 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr. 46/14.10.2021  al primarului comunei Căpleni, prin care propune 

aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2021-2022 pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat; 

− raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse 

umane nr.38/14.10.2021; 

− avizul comisiei pentru  pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; 

amenajarea teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.41/18.10.2021. 

 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 din 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 H.G. nr.1094/2021 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 2021-2022 

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) lit.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.-Se aprobă cuantumul lunar aferent anului şcolar 2021-2022, pentru fiecare categorie de 

bursă acordată elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, din comuna Căpleni, după cum urmează:  

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in semestrul I al anului scolar 2021-2022, 

cuantumul burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, este de 100 lei. 

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in semestrul II al anului scolar 2021-2022, 

cuantumul burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, este de: 

   a) 500 lei, pentru bursa de performanta; 

   b) 200 lei, pentru bursa de merit; 

   c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 

   d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 

 

Art.-2.- Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al comunei Căpleni, din capitolul 65.02 Învăţământ – transferuri burse. 

 

Art.-3.-Primarul comunei Căpleni, prin aparatul de specialitate şi conducerea Școlii Gimnaziale      

„Fényi István” Căpleni, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



 

Art.-4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, cu:  

− Primarul comunei Căpleni, 

− Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane, 

− Instituţia Prefectului-judeţul Satu Mare, 

− Școala Gimnazială „Fényi István” Căpleni. 
 

Art.-5.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință        Contrasemnează 

                        Fleisz Adrien                       Csizmar Erika 

                                                              Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor 

prezenți: 12, Nr. total al consilierilor absenți:1, Voturi pentru:12, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0. 


