
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL  
                                                               HOTĂRÂREA 

Nr. 94  din  23.06.2021 
  cu privire la aprobarea cuantumului si a numarului de burse scolare pe anul 2020-2021. 

 

Consiliul Local al Orasului Tautii Magheraus intrunit in sedinta ordinara la data de 
23.06.2021 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare al primarului, 

- Solicitarea nr.1371/18.06.2021  a  Liceului Tehnologic „Traian Vuia”  Tautii 
Magheraus, inregistrata la Primaria Orasului Tautii Magheraus cu nr. 7894 din 

22.06.2021, 
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Financiar Contabil nr. 7911 din 

22.06.2021. 

- HG nr. 1064 din 08.12.2020, 

- Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tautii Magheraus, 

 

 In conformitate cu prevederile legislative: Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 105, alin. 2, lit. d din Legea educatiei 

nationale nr. 1/2011 cu modificarile şi completarile ulterioare,  Ordinul nr. 5.576/2011 privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de 

stat . 
 
Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

   
. 

HOTARASTE: 
                        

        Art.1-Se aproba un numar de 67 de burse pentru elevii din invatamantul 

preuniversitar de stat de pe raza orasului Tautii Magheraus, aferente anului scolar 2020-2021, 
astfel: 

- 23 burse de ajutor social in cuantum de 100 lei/luna. 
- 44 burse de merit  in cuantum de 100 lei/luna.  

  Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotarari se insarcineaza  Serviciul 

Financiar Contabil şi Liceul Tehnologic „Traian Vuia”  Tautii Magheraus 

  Art.3 - Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei  Prefectului  Judetul Maramures 

- Primarului orasului 

- Serviciul Financiar Contabil 

- Liceul Tehnologic „Traian Vuia”  Tautii Magheraus 

 

 
                                                                Președinte de ședință, 
                                                                  Butean Călin-Florin 

       
                                                                                                      Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 
                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate. 
Nr. 94 din 23.06.2021       
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