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HOTĂRÂREA Nr.36 
din 28 mai 2021 

 

privind aprobarea  burselor școlare pe anul 2021 
 

 
 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 28 mai 2021; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul 
compartimentului financiar contabil, avizul secretarului general  şi avizul favorabil al Comisiei 
de specialitate nr. 3 – pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate şi 
familie; 
 În conformitate cu  prevederile : 

a)  art.32 alin.(4) din Constituţia României, republicată; 
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, moodificată și completată; 
d) Legea bugetului de stat nr.15/2021; 

 e) HG nr.1064 /2020  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 acordă în anul școlar 2020-2021; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța 
de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – Se aprobă numărul și cuantumul Burselor Școlare pentru anul 2021, în  unitătea  

de învăţământ  din subordinea Consiliului Local al Comunei Recea - Școala Recea, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art.2. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică şi se comunică:Instituţiei 
Prefectului Jud.Maramureş, Şcoala din comuna Recea, Biroul Financiar –Contabil și 
Primarului comunei Recea; 

 
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
              Iuliu-Ioan COLCER                             
                        Contrasemnează 
                                                                                         Secretar General, 
                                                                                     Maria PETRUȘ 
 
 
Recea la 28  mai  2021 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu: unanimitate 
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