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  HOTĂRÂREA Nr. 35 / 15.12.2020 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Jijila 

Consiliul Local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară de îndată, la data de 
15.12.2020, legal constituită, fiind prezenți un număr de 12 consilieri locali: 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile art.1-5, art. 7-9, art. 11-13 și art. 17-19 din Anexa la Ordinul M.E.N. nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar 
de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile HG nr. 1064/2020 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; 

- Adresa nr. 15624/10.11.2020 a Instituției Prefectului –Județului Tulcea; 
- Adresa nr. 1941/16.11.2020 – a Școlii Gimnaziale Jijila; 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1) și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și d) și art.139 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA 
adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1 Se aprobă numărul și cuantumul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2020-2021 
elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Jijila 
astfel: 

e) Bursă de ajutor social – în cuantum de 100 lei – 13 beneficiari; 
f) Bursă de studiu – în cuantum de 120 lei – 2 beneficiari; 
g) Studiu de merit – în cuantum de 150 lei – 10 beneficiari; 
h) Bursă de performanță – în cuantum de 200 lei – 0 beneficiari. 

Art. 2. (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011 și ale 
Ordinului M.E.N. nr. 5576/2011, în baza criteriilor specifice aprobate de Consiliul de Administrație al unității 
școlare, în limitele fondurilor repartizate, întreaga răspundere  pentru acordarea burselor școlare revenind 
conducerii Școlii Gimnaziale Jijila. 

 



 

(2) În situația constatării unor diferențe între numărul burselor aprobate prin prezenta hotărâre și 
numărul de elevi care îndeplinesc condițiile de acordare, acordarea burselor se va face în limita fondurilor 
repartizate. 

(3) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, categoriilor de elevii care se 
încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 a Ordinului M.E.N. nr. 5576/2011. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința dl. Deacu Costică, primarul 
comunei Jijila, Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Jijila, precum și conducerea Școlii 
gimnaziale Jijila. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Tulcea, primarului comunei 
Jijila, Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Jijila, conducerii Școlii Gimnaziale Jijila și 
va fi făcută public în condițiile legii prin publicarea în M.O.L. 

 

Adoptată astăzi 15.12.2020 cu 12 voturi din totalul de 15 consilieri aleși. 
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