
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare. 

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. 75 

din data de 20 mai 2019 
 

privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2019 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr.8899/2019 al Compatimentului  buget – contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

 În baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din  Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările ulterioare; 

  Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului 

nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat cu modificările ulterioare; 

 Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

ulterioare; 

 În temeiul art.36 alin. (1) si (2) lit. d). ale alin.6 lit. a) pct.1 si ale  art. 45 alin(1) şi (2) 

litera a), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu 

modificările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1 – Se aprobă un numar de 34 de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

de stat  de la Liceul Tehnologic Tăşnad, aferente anului bugetar 2019, după cum urmează : 

 a). burse de merit – 24 ; 

 b). burse de studiu – ; 

 c). burse sociale A, de boală  – 5;  

 d). burse sociale C – 5. 

 Art.2 – Se aprobă un numar de 71 de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

de stat  de la Şcoala Gimnazială Tăşnad, aferente anului bugetar 2019, după cum urmează : 

 a). burse de merit – 42 ; 

        b). burse sociale A, de boală – 24; 

         c). burse sociale C – 5 

   Art.3 – Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, aferente anului bugetar 2019, după cum urmează : 

 a). burse de merit – 66 lei ; 

 b). burse de studiu –  lei ; 

         c). burse sociale A, de boală – 29 lei; 

          d). burse sociale C – 10 lei. 

 Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Tăşnad, Directorul Liceului Tehnologic Tăşnad şi Directorul Şcolii Gimnaziale Tăşnad. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


