
                                                     R O M A N I A 
JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

H O T A R A R E A  nr.  31/2020 

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din orasul Seini, în anul 2020 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.05.2020; 

 

 Avand in vedere :  

- Adresa nr. 775/29.04.2020 a Liceului Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini. 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului 

Seini ; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului; 

 In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, a Ordinului nr. 5.085 din 30 august 2019 pentru 

modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat, a Ordinului ministrului educației, cercetării, 

tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, 

Având în vedere art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin (4) lit. a), alin (7) lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederilor art. 129, al. 2, al. 7 lit. a, şi art. 196 alin 1 lit a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

 

H O T A R A S T E 

Art. 1. Se aprobă un număr de 96 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

din orasul Seini, pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

de stat din orasul Seini, pentru 2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

     Art.3.  Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- Liceului Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini 

- Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Un exemplar se publica pe site. 

 

Seini la 28.05.2020  

            Presedinte de sedinta,                                                                          Contrasemneaza    

                                                                                                                         Secretar general,  

                                                                                                                          Danci Gabriela 

 



Consiliul  local  al  orasului  Seini 

 

Comisia  buget - finante  

 

 

A V I Z 

 

 

  Comisia  buget - finante  din cadrul Consiliului Local al orasului Seini luând în 

dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, 

acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din orasul Seini, în anul 

2020 si tinand cont de propunerile facute il: 

 

Avizează   favorabil 

 

 

 

Comisia:   

1. Bodea Octavian ___________________ 

2. Golondzac Vasile __________________ 

3. Muresan Nicolae  __________________ 

4. Cotuna Florin _____________________ 

5. Adoreanu Zamfir __________________ 

 

 

                                                     Seini la  

                                                   22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primaria orasului  Seini  

 

A V I Z 

 

 

  Secretarul orasului Seini analizand proiectul de hotarare    privind aprobarea 

numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din orasul Seini, în anul 2020 , constata legalitatea acestuia si il: 

 

Avizeaza favorabil 

 

 

 

Seini la 22.05.2020 

 

 

                                                                                             Secretar general,                                                                                                                                          

                                                                                             Danci Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

PROIECT DE HOTARARE 2020 

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din orasul Seini, în anul 2020 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.05.2020; 

 

 Avand in vedere :  

- Adresa nr. 775/29.04.2020 a Liceului Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini. 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului 

Seini ; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului; 

 In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, a Ordinului nr. 5.085 din 30 august 2019 pentru 

modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat, a Ordinului ministrului educației, cercetării, 

tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, 

Având în vedere art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin (4) lit. a), alin (7) lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederilor art. 129, al. 2, al. 7 lit. a, şi art. 196 alin 1 lit a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 

 

H O T A R A S T E 

Art. 1. Se aprobă un număr de 96 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

din orasul Seini, pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

de stat din orasul Seini, pentru 2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

     Art.3.  Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- Liceului Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini 

- Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Un exemplar se publica pe site. 

 

Seini la 28.05.2020  

           Seini la 28.05.2020                                                                       Primar, 

                                                                           Tulbure Gabriela      

 



R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

 

                                                                       Anexa 1 la HCL nr. 31 din 28.05.2020 

 

 

 

 
Numarul de burse si cuantumul acestora, acordate elevilor din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat din orasul Seini pe anul 2020 

 
 

Total burse – 96 -    bursa sociala – orfan – 7 elevi; 

- bursa sociala - medicala – 3 elevi; 
- bursa sociala  - materiala – 79 elevi; 

- bursa de merit (liceu) - 7 elevi. 

 
Cuantumul burselor este de 50 lei/elev/luna 
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