
RoMANle
IUDETUL COVASNA

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

uorAnA,REA Nr. 77t2oz:-

privind aprobarea acordirii burselor qcolare pe anul 202Lpentru elevii din $coala
Gimnaziali,,Mikes Armin" din comuna Bixad

Consiliul Local al Comunei Bixad, judelul Covasna,

intrunit in gedinla publici ordinar5 din data de 16 apilie 2021.,

AnalizAnd Referatul de aprobare al Primarului comunei Bixad privind aprobarea
acordirii burselor gcolare pe anul 2021. pentru elevii din $coala Gimnazial5 ,,Mikes
Armin" din comuna Bixad,

AvAnd in vedere:
- Raportul de specialitate alCompartimentului financiar,
'Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bixad,
luAnd tn considerare:
- art. 82 9i L05 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1,1201'1. privind educalia na!iona16, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare,
- art. 3 gi 4 din anexa la Ordinul ministerului educaliei, cercet5rii, tineretului gi

sportului m. 55761201,1 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din i:rvHlHmAntul preuniversitar de stat, cu modificdrile ulterioare,

- HotHrArea Guvernului nr. 1.06412020 pentru aprobarea cuantumului minim al
burselor de performanfd, de merit, de studiu gi de ajutor social pentru elevii din
tnvS!5mAntul preuniversitar de stat cu frecven!6, care se acordl in anul gcolar 2020 -2021,

- Legea m.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificHrile gi completirile
ulterioare,

- art. 129 alin. (2) lit. b) 9i lit. d), afi.129 alin. ( ) Ht. a), art. 129 altn. (7),lit. a) din
Ordonanla de Urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administratiu cu
modificirile gi completdrile ulterioare,

- HotdrArea Consiliului Local al Comunei Bixad m. 1.612021 privind aprobarea
bugetului general consolidat al comunei Bixad pe anul2021.,

- Adresa $colii Gimnaziale ,,Mikes Armin" nr. 1,64107,04,2019 inregistratd la
Registratura PrimHriei comunei Bixad sub nr. 705107.04.2021,

inbaza prevederilor art. 139 alin. (3) Iit. a), art. 796 ahn. (1), 1it. a) 9i art.197 altn.(l)
din Ordonanfa de Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrastiv, cu
modificHrile gi completdrile ulterioare,

uorAnAgrn:

Art. 1. (1) Se aprobd pe anul 202'J,, elevilor din $coala GimnazialH ,,Mikes Armin"
din comuna Bixad, acordarea unui numir de 44burse gcolare, din care un numir de 28
burse de merit, i:r cuantum de cAte L00 lei, gi un numdr de 16 burse de ajutor social tn
cuantum de cAte 100lei, in limita fondurilor aprobate cu aceastl destinalie.



(2) Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din i:rv6!5mAnt preuniversitar
de stat sunt cele stabilite de Ordinul ministerului educafiei, cercetHrii, tineretului gi

sportului m. 557612011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor

elevilor din invdtdmAntul preuniversitar de stat, cu modificdrile ulterioare, a ciror
preved.eri trebuie duse la indeplinire de $coala Gimnaziali ,,Mikes Armin", iar criteriile
specifice se stabilesc de Consiliul de administralie al $colii Gimnaziale,,Mikes Armin" din
comuna Bixad in limitele fondurilor repartizate gi in raport cu integralitatea efectuHrii de

cHtre elevi a activitifilor gcolare.

Art, 2, Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se tnsHrcineazd Primarul
comunei Bixad, precum gi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului comunei Bixad.

Comuna Bixad, la 16 aprilie 2027

Contrasemneazd.,

Secretar general al comunei
POST VACANT

Pregedinte de qedinfi,
Ajgel Szabglcs


