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 HOTĂRÂREA     NR.   33 / 31  martie  2022 

privind  aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru  anul 

2022 pentru elevii  din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Cicârlău, 

judetul Maramures  

Consiliul  Local al  comunei  Cicârlău, întrunit în sedință ordinară în data de 31 martie  

2022,  analizând temeiurile legale, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin (1) si (2)  din Constituția României,  republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativa  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

g) Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetării  nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat; 

h) HG  Nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta,  
de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu 
frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022; 
 i) Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetării  Nr.5870/2021privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, modificat  de 
Ordinul 3073/2022;  
  j) art. 9  alin 7, art.12 alin 2,3,4, art.82  alin 1 si alin 2, art.105 alin2, lit d din Legea nr. 
1/2011, Legea Educatiei Nationale, cu modificările si completările ulterioare; 
          k ) art.129 alin 1 si alin 2, lit d, alin 7 lit a , art. 136, art. 197, art.198, art.199, art. 240 alin 1, 

art.243 alin 1  din OG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările si comepltările 

ulterioare ;  

       Luând act de: 
 a) proiectul de hotărâre  initiat de catre primarul comunei Cicârlău , referatul de aprobare al 
primarului , în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 2065/2022; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Cicârlău, înregistrat sub nr.2066/2022 si referatul compartimentului de specialitate nr.2034/2022;      
 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  ale consiliului local;  

Adresa  Scolii Gimnaziale Cicârlău nr.187/2022 prin care ni s-a comunicat  numărul estimativ  
al    elevilor, potentiali beneficiari de burse;  
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HCL nr. 17/2022 privind aprobarea bugetului local  pe anul 2022 ; 

În temeiul : art. 139 alin 1 ,  art. 196, alin 1, lit a  din OG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările si completările ulterioare  

 
HOTĂRĂSTE  

 
 

Art. 1  - Se aprobă numărul   si cuantumul burselor școlare  acordate elevilor  care 
frecventează  cursurile Scolii Gimnaziale Cicârlău începând cu  Semestrul al II-lea  al anului 
scolar  2021-2022, după cum urmează :  

 

BURSE 2021-2022 TOTAL  

BURSE PERFORMANTĂ  -500  lei  - 

BURSE MERIT -200 lei 50 

BURSE STUDIU -150 lei 2 

BURSE AJUTOR SOCIAL  -200 lei   Boală 3 

 Incadrati in 
grad de 
handicap 

3 

 Măsuri de 
protectie 
specială  

2 

 Ajutor social -
orfan 

1 

 Venituri mici  28 

Total                                                                                                               89  

   
Art. 2  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Comunei 

Cicârlău Compartimentul  contabil si Scoala Gimnazială Cicârlău .  
Art.  3  -  Prezenta hotărâre se comunică: 
 -  Institutiei  Prefectului  Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate   
 -   Primarului Comunei Cicârlău, 
-    Şcolii Gimnaziale Cicârlău 
-   Compartimentului  contabil din cadrul Primăriei Comunei Cicârlău,  
-   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  

 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNAT 
 Vasile- Cristian DANCIU-ABRAHAM                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                                 Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta extraordinară din data de 31 martie   2022 , cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru  11  
Voturi împotriva 

 


