
ROMÂNIA  

JUDEȚUL TELEORMAN  

CONSILIULU LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA GUMEȘTI  

 

HOTARAREA  Nr. 10. 

din data de 29.04.2021  
 

         Privind :  aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda 

elevilor din unitățile de învățământ din comuna  SILIȘTEA GUMEȘTI pentru anul 

școlar   2020-2021 . 

 

Consiliul Local al comunei Siliștea Gumești  întrunit în ședință  extraordinară din data de 

29.04.2021 

- referatul de aprobare cu nr. 1685 /22.04.2021 , al Primarului comunei Siliștea Gumești ; 

- raportul de specialitate cu nr. 1686/22.04.2021  al secretarului general al comunei Siliștea 

Gumești  

- prevederile Ordinului nr. 5576 din 07.10.2011 al Ministerului Educației Tineretului Sportului 

cu  modificarile ulterioare,  

-prevederile 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 acorda in anul scolar 2020-2021 

- prevederile art. 82 din Legea nr. 1/2011 privind Legea Educației Naționale cu modificarile 

ulterioare; 

- avizul comisiei de specialitate de pe lânga consiliul local al comnei Siliștea Gumești , 

județul Teleorman ;  

- adresa cu nr. 416 /22.04.2021 ,  a Scolii Gimnaziale Marin Preda , Siliștea Gumesti , judetul 

Teleorman , 

În temeiul art. 136, alin. 1 și alin. 2, ale art. 139, alin. 3, lit. a din OUG nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ 

din comuna  SILIȘTEA GUMEȘTI  in anul școlar   2020-2021, astfel: 

- bursă de merit 150 lei/lună/bursă 

- bursă sociala 100 lei/lună/bursă 

 

Art. 2. Se aprobă numărul și repartizarea burselor pe fiecare tip de beneficiari, cu încadrarea în 

limita sumei aprobată în buget cu această destinație astfel: 

 

- 20 (douăzeci ) burse de merit. 

-  39 (treizecisinouă) burse sociale 

 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Primarului comunei Siliștea Gumești ,  

- Instituției Prefectului Județul -Teleorman ,  

- Scolii Gimanziale Marin Preda Siliștea Gumești ,  
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