
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD            
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 17 
din data de 25 februarie 2022 

 

privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru 
elevii din învățământul preuniversitar de stat aferent anului bugetar 2022 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, în data de 25 februarie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 10860/22.02.2022; 

Analizând Referatul nr. 10848/21.02.2022 al Compartimentului buget – 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
10850/21.02.2022 şi Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de 
dezvoltare, industrie, agricultura, prestări de servicii, comerț din cadrul 
Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 9/25.02.2022  ;  
 În baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din  Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
modificările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1094/2021 pentru 
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și 
de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 
frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022; 
 Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările ulterioare; 
 În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d), ale alin. 7 lit. a) și ale  art. 139 
alin. (1) și (3) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 – Se aprobă un număr de 61 de burse pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Liceul Tehnologic Tăşnad, aferente anului bugetar 
2022, după cum urmează : 
 a) burse de merit media 10 – 2 burse; 
 b) burse de merit – 26 de burse ; 



 
 

 c) burse de studiu – 30 de burse; 
 d) burse sociale – 3 burse.             
 Art.2 – Se aprobă un număr de 139 de burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat  de la Şcoala Gimnazială Tăşnad, aferente 
anului bugetar 2022, după cum urmează : 
 a) burse de merit  media 10 – 32 de burse; 
 b) burse de merit – 67 de burse ; 
 c) burse de studiu – 15 burse; 
 f) burse sociale  – 25 de burse. 
 Art.3 – Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, aferente anului bugetar 2022, după cum 
urmează: 
 a) burse de merit media 10 – 250 lei; 
 b) burse de merit – 200 de lei ; 
 c) burse de studiu – 150 lei; 
 d) burse sociale – 200 de lei. 
 Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Oraşului Tăşnad, directorul Liceului Tehnologic Tăşnad şi directorul 
Școlii Gimnaziale Tășnad. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


