
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.115 
DIN 25.11.2021 

privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare acordate în 
învățământul preuniversitar de stat din comuna Șimand pentru anul școlar 

2020-2021 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 
25.11.2021 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Șimand; 
- Raportul de specialitate al d-nei secretar general Brîndaș Lavinia; 
- Prevederile art. 82 alin.(2) şi art. 105, alin.(2), lit.d) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/05.01.2011, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului MECTS nr.5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G 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; 

- Adresa Școlii Gimanziale Șimand nr.1390/19.11.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Șimand sub nr.4272/19.11.2021;  

- votul ,,pentru” a 13 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 13 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

      HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. - Se stabilește cuantumul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2020-
2021, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Șimand, după cum 
urmează: 

- burse de merit – 100 lei/lună  
ART.2. - Se stabilește numărul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2020-
2021, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Șimand, după cum 
urmează: 

- burse de merit - 60 
ART.3.  - Prezenta hotărâre se comunică cu:   

- Primarul comunei Şimand; 
- Instituția Prefectului judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Școala Gimnazială Șimand; 

 
Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 

               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  
                     Brîndaş Lavinia 
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