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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.20/2021 

cu privire la aprobarea  numărului și cuantumului burselor pentru anul școlar 2020-2021 pentru 
elevii din învățământul preuniversitar. 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 
aprilie 2021, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2492/23.02.2021 întocmit şi ini ţiat de D - nul primar și 
Raportul de specialitate nr.2494/09.04.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.2564/14.04.2021;  
 - Având in vedere Anexa nr.1 din Decizia nr.4 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Covasna  
 Având în vedere adresa de înaintare a Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, înregistrată sub 
nr.229/20.11.2020, prin care solicită bursa pentru 10 elevi care au depus dosar pentru bursă  
 Având în vedere Ordinul ministrului educației nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 
 Având în vedere H.G. nr.1064/04.12.2020 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. 
 In temeiul prevederilor art.l29 alin.( 2) litera "c" alin.( 4) litera "a" si art. 139 alin.(1) si alin.(3) 
litera "g "din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 ART.1. Se aprobă numărul și cuantumul burselor pentru anul școlar 2020-2021 pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, Școala Gimnazială nr. 1 Zăbala, Școala Gimnazială „Thury Gergely” 
Tamașfalău, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 ART.2. Se aprobă cuantumul minim al bursei de studii și de ajutor social la valoarea de 100 
lei/lună/elev, conform H.G. nr.1064/04.12.2020 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. 
 ART.3. Primarul comunei Zăbala prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

 
 Zăbala, la 14 aprilie 2021 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
     BURNICHI GHEORGHE-FLORIN    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


