
R O M Â N I A                                                                                    

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                                                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NIMIGEA        

    

H O T Ă R Â R E  

 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pe anul școlar 2021-2022 

  

 Consiliul local al comunei Nimigea, întrunit în şedinţa ordinară în data de 22.04.2021, în 

prezenta unui număr de: - consilieri din totalul de 15 consilieri 

 Având in vedere: 

- expunerea de motive nr.33/31.03.2022 la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei 

Nimigea privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pe anul școlar 2021-

2022; 

- prevedrile art. 82 alin. (1) - (3) și art. 105, alin. (2), lit.d) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările țși completările ulterioare 

- prevederile Ordinului MECTS  nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim 

al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 - 2022  

- Adresa Școlii Gimnaziale „Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos nr. 440/22.02.2022, privind 

numărul necesar de burse si valoarea minima a acestora 

Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, înregistrat sub nr. 34/31.03.2022 

Raportul comisiei pentru administraţie publica locala, juridic, apărarea ordinei publice, 

respectarea drepturilor omului si a minorităţilor, înregistrat sub nr. 35/31.03.2022 

Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, protecţie socială, protecţia mediului, 

activităţi social-culturale, amenajarea teritoriului si urbanism nr. 36/31.03.2022 

în baza art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b),  art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1), lit. a 

din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 – Se aprobă un număr de 153 burse școlare pentru anul școlar 2021-2022, în 

cuantum de 100 de lei în semestrul I, structurate astfel: 

a) burse de merit: 47 elevi 

b) burse de studiu: 32 elevi 

c) burse de ajutor social: 58 elevi 

d) burse de orfani, plasament:10 elevi 

e) burse medicale: 6 elevi 

 Art. 2 – În semestrul II al anului şcolar 2021 - 2022, cuantumul minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de:  

a) 500 lei, pentru bursa de performanţă; 

b) 200 lei, pentru bursa de merit; 



c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 

d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Nimigea și directorul Școlii Gimnaziale „Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos, prin 

compartimentele de specialitate. 

 Art. 4 – Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi “pentru”, 0 voturi 

“împotrivă” si  0 „abţineri”. 

 Art. 5 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

secretarului cu : 

  

  - Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud 

 - Primarul comunei Nimigea 

 - Directorul Școlii Gimnaziale „Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos 
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