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HOTĂRÂREA NR. 62 

 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din  

unitățile de învățământ din comuna Nicșeni pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 17.12.2021,  

 

 

urmare a raportului de specialitate nr. 6120/16.12.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 6125/16.12.2021, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 82 alin. 1, art. 105 alin. 2 lit. d din Legea educației nr. 1/2011, art. 2, art. 3, art. 4 

alin. 2, art. 8, art. 13 din Criteriile generale din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011, art. unic 

alin. 1 din HG nr. 1094/2021 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 2021-2022, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 

121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din Carta europeană a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 

199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Pentru anul școlar 2021-2022, semestrul I, se acordă o bursă de ajutor social și 13 

burse de merit pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Nicșeni care au obţinut media 

generală de cel puţin 9,50 şi nota 10 la purtare în primul semestru. 

Art. 2 Cuantumul unei burse de ajutor social și de merit este de 100 lei/lună/elev. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, Școlii Gimnaziale Dorobanți și primarului comunei Nicșeni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

               Secretar general al comunei 

      JÎJIE OVIDIU-PUIU                          DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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