
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI  
 
                                       

                                     HOTĂRÂRE  
     privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare care se    
acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţile şcolare de  
                          pe raza comunei în anul 2017 
   
       
          Ţinând cont de prevederile art.82, art.105 alin.2  din Legea nr.1/2011, legea 
educaţiei naţionale , cu modificările şi completările ulterioare , conform cărora 
,,cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a 
Consiliului local’’, precum şi prevederile art.6 , art.17 din Ordinul Ministrului 
Educaţiei , Cercetării ,Tineretului şi Sportului nr. 5576/7.10.2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat , 
         Având în vedere hotărârea nr.29/31.01.2017 a Consiliului de Administraţie  
al Şcolii Gimnaziale Gura Vitioarei , nota de fundamentare a Primarului localităţii , 
precum şi raportul biroului contabilitate , impozite si taxe ,     
         Luând act de avizul de legalitate al Secretarului unităţii administrativ-
teritoriale , precum şi de avizul Comisiei pentru activităţi economico- financiare , 
amenajarea teritoriului şi urbanism , 
         În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin. 6 lit.a pct.1, art.45 alin.1şi art.115 
alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din  legea nr.215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                                       
                                    HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1 – Se aprobă acordarea unui număr de 78 (şapte zeci şi opt) de burse şcolare 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat , în următoarele cuantumuri : 
- bursa de performanţă : 75 lei/lună/elev 
- bursa de merit : 20 lei/lună/elev 



- bursa de studiu: 20 lei/lună/elev 
- bursa socială :    20 lei/lună/elev 
ART. 2 – Consilierul cheltuieli din cadrul biroului contabilitate , impozite şi taxe 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
ART. 3 – Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova , Primarului localităţii, Şcolii Gimnaziale Gura 
Vitioarei ,precum şi biroului contabilitate , impozite si taxe, de către Secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei . 
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