
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA - NA.SAUD 

' ' CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIEU 
' 

HOT.A.RARE 
privind aprobarea numarului de burse 9i cuantumul acestora, acordate elevilor din unita\ile de 

invatamant preuniversitar de stat aflate pe teritoriul administrativ al UAT $ieu , pentru Semestrul II al 
anului 9colar 2021-2022 

Consiliul Local al Comunei $ieu, Judetul Bistrita-Nasaud, 
Avand in vedere urmatoarele: 

- proiectul de hotarare Nr. 24 din 20.04.2022 privind aprobarea numarului 9i a cuantumului 
burselor 9colare aferente anului 9colar 2021 -2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, 
la nivelul U.A.T. Comuna $ieu 

- adresa nr.282/18.02.2022 a $colii Gimnaziale $ieu prin care se solicita aprobarea acordarii 
burselor pentru anul 9colar 2021-2022 Semestrul II , pentru stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de 
bursa in parte; 

- referatul de aprobare nr.1631 din 20.04.2022 elaborat de Primarul Comunei $ieu, in calitatea 
sa de initiator; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 1632 din 20.04.2022 intocmit de doamna Suciu 
Monica-Tunde, inspector I superior-contabil in cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite 9i 
taxe al Primariei Comunei $ieu; 

- avizele nr.24 din 28.04.2022 cu caracter consultativ al Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local $ieu; 

- prevederile art.82 9i art.105 alin.(2) lit.d) din Legea nr.1/2011 a Educatiei Na\ionale, cu 
modificarile 9i completarile ulterioare; 

-Legea nr.38/7 .01.2019 , pentru modificarea 9i completarea Legii Educatiei Nation ale nr.1 /2011 ; 
- prevederile H.G. nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performan\a, 

de merit, de studiu 9i de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, 
care se acorda elevilor in anul scalar 2021-2022; 

' - prevederile OMEN nr.3072/31.01 .2022 pentru modificarea 9i completarea anexei la Ordinul 
ministrului educa\iei nr.5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din invatamantul preuniversitar de stat ; 

- art.5, alin.(1) , lit.h) , alin(4) 9i anexa 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, 
nr.317/28.12.2021; 

- Regulamentul de organizare ~i functionare al Consiliului Local $ieu, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare; 

1n temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139, alin.(1), art.140, alin.(1) coroborat cu art.196 
alin.(1), lit.a) 9i art.243, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i 
completarile u lterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba numarul burselor 9colare care se var acorda in Semestrul 11, anul 9colar 2021-
2022 elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din cadrul $colii 



Gimnaziale $ieu , la un numar maxim de 78 burse ~colare, stabilit in func\ie de tipul bursei, dupa cum 
urmeaza: 

a. burse de performan\a: _O_; 
b. burse de merit: _30_ ; 
c. burse de studiu: _ 13_; 
d. burse de ajutor social: _35_. 

Art.2. Se aproM cuantumul burselor ~colare elevilor de la cursurile cu frecven\a din inva\amantul 
preuniversitar de stat din cadrul $colii Gimnaziale $ieu, pentru Semestrul II al anului ~colar 2021-2022, 
in concordan\a cu criteriile generale stabilite prin Ordinul MECTS nr.5870/2021 cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, aduse prin Ordinul MECTS nr.3073/31 .01.2022, astfel: 

a. burse de performanta -500 lei/elev; 
b. burse de merit- 200 lei/elev; 
c. burse de studiu - 150 lei/elev; 
d. burse de ajutor social - 200 lei/elev. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentului hotarari se va incredinta domnul Tini~-Cifor loan

Sebastian, primarul Comunei $ieu, Compartimentul Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul 
Primariei Comunei $ieu, precum ~i conducerea $colii Gimnaziale $ieu. 

Art.4. Prezenta hotarare poate fi contestata in condi!i ile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.5. La data adoptarii prezentei hotarari, orice alta dispozi\ie sau hotarare contrara se abroga. 
Art.6. Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea 

art.139, alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgen\a a Guvenylµi Romaniei nr. 57/2019 din 
03.07.2019, privind Codul administrativ/ ( espectiv cu un numar de .11_ voturi ,,pentru" -voturi -
,,impotriva"_:___- .ab\ineri" - din ( consilieri prezenti. 

Art. 7. Prezenta hotarare se comunica: 
- lnstitutiei Prefectului-Judetul Bistri\a-Nasaud 
- Primarului Comunei $ieu; 
-Compartimentului Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul Primariei Comunei $ieu; 
- $colii Gimnaziale $ieu $ieu; 
- Se aduce la cuno~tin\a publica prin afi~area la sediul primariei, precum ~i pe pagina de internet 
www.comunasieu.ro. 

Vizat CFP, 
Suciu Monica-Tun-de 

Comuna $i~ la 29.04.2022 
Nr. 24 

Pre~edinte de ~edinta, 
Uilian Griqore 

Contrasemnea~~tar general , 




