
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3120/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Secretar general înregistrat sub nr. 3121/16.12.2020
         Văzând adresa nr.  710/2020 emisă de Scoala Gimnaziala Beba veche;
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru învățământ, activitate științifică, 
activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, 
sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, președinte ARDELEAN 
GHEORGHE

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea cuantumului burselor de performanta de merit de studiu 
si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat cu 

frecventa care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 2020 2021

HOTĂRÂRE

          Luând în considerare prevederile:
-	art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Lege nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şl Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
-HGR nr. 1.064/4 decembrie 2020 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 2020-2021

          Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material 
ce vizează atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin
rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină;

Articolul 1 - Se aprobă cuantumul burselor şcolare pentru elevii din Scoala Gimnaziala 
din comuna Beba Veche, pentru anul şcolar 2019- 2020 astfel: 
a) Bursa de performanta  1000 lei - numar burse 0
 b) bursa de merit: 21 burse
- media 10	= 41 lei, 2 burse,
- media9.99-9.50= 335 lei, 6 burse,
- media 9.49-8.50= 200 lei, 13 burse.
c) bursa de orfan= 345 lei, 6 burse,
d) bursa socială= 250 lei, 18 burse.

Articolul 2 - Numărul si criteriile de acordare a burselor pentru anul şcolar 2020- 2021 
este stabilit  de catre Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale, care va intocmi 
listele de plata.

Articolul 3 - Acordarea burselor se face de către Consiliul de administraţie in funcţie de 
numărul de burse aprobat şi în limita fondurilor alocate din bugetul local.



Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 47/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 
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Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5

Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  
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Beba Veche la data de 22.12.2020
Nr.47

Adoptata cu 11 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:


