
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.49 
 din 16 aprilie 2021 

privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de ajutor social și a burselor 

de merit ce pot fi acordate de Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” în anul școlar 

2020-2021 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 16 aprilie 2021  
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, înregistrat cu nr.1140/09.04.2021; 
- referatul de specialitate întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate 
din cadrul Primăriei Socodor, înregistrat sub nr.1141/09.04.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 
Socodor; 
- adresa nr.209/09.04.2021  a Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor prin care se solicită 
aprobarea cuantumului minim al burselor sociale și de merit precum și numărul de beneficiari; 
- prevederile art.82 alin.1 și 2 și ale art.105 alin.2 lit. d, din Legea nr.1/2011 a  educației 
naționale, cu modificările și completările  ulterioare; 
-  prevederile art.8 alin.(1) și alin.(2) și ale art.13 lit. a) și lit. c) din Criteriile generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul  
nr.5576/2011,  cu  modificările  și completările ulterioare; 
- prevederile HGR 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 acorda în anul școlar 2020-2021; 
- prevederile art.5 lit. cc),  art.129 alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

Votul „pentru” a 11 consilieri, din total de 11 consilieri în funcție, fiind îndeplinită 
condiția de majoritate absolută, cerută de prevederile art.139 alin.3 lit. a)  din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1: Se aprobă  cuantumul de 100 lei/lună a burselor școlare sociale și de merit și 
acordarea unui număr de 31 de burse sociale și a unui număr de 35 burse de merit, în 
anul școlar 2020-2021 – Semestrul II, pentru elevii de la Școala Gimnazială „Iustin Marșieu” 
Socodor. 
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei 
Socodor, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Socodor, Compartimentului 
financiar contabil, impozite și taxe, domnului Brîndușe Flavius Andrei – director al Școlii 
Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor, se duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 
primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-
Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR GENERAL, 

          HANZA REMUS OVIDIU                                           CRIŞAN GHEORGHE 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 49/16.04.2021.1 

Nr. 
crt. 

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile sa efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a făcut cu majoritate  □ simpla   X  absoluta  □ calificata2 16/04/2021   

2 Comunicarea către primar2) 16/04/2021   

3 Comunicarea către prefectul judetului3) 22/04/2021   

4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 22/04/2021   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz .../.../............   

Extrase din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotărâri, cu majoritate absoluta sau simpla, după caz. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de 

consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numărul consilierilor locali in funcție.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotărârile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării HCL. 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile C.L. Socodor se aduc la cunoștința publica si se comunica, in condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile C.L. Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile C.L. Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 
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