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    H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea  numărului de burse şcolare şi a cuantumului bursei 

pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  
pentru anul 2020 

 
 
                Văzând : 
-Referatul de aprobare nr. 10.174/ 09.03.2020 al  domnului primar privind 
susținerea  Proiectului de hotărâre  privind  aprobarea  numărului de burse 
şcolare şi a cuantumului bursei pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul 2020; 
-Raportul  de specialitate  nr. 10185/09.03.2020 al Serviciului financiar 
contabil al Primăriei comunei  Bărcănești  prin care se propune adoptarea 
Proiectului de hotărâre  privind  aprobarea  numărului de burse şcolare şi a 
cuantumului bursei pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul 2020; 
- Avizele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 ale Consiliului Local al 
Comunei Bărcăneşti; 
- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti nr. 10.178/09.03.2020; 
 Având în vedere adresele nr. 107/29.01.2020  şi  nr. 84/17.02.2020, 
inaintate de   Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti şi Scoala Gimnaziala 
Gheorghe Lazăr Bărcăneşti  prin care propune consiliului local spre 
aprobare numarul  dosarelor de burse scolare si cuantumul acestora  
pentru semestrul II al anului şcolar 2019-2020; 
 In conformitate cu prevederile : 
- art.9 alin.(7),  art.12 alin.(2),(3),(4),  art.82 alin.(1) și (2) , art. 105 alin. (2) 
lit.d) din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
- art.1-5, art.7, art. 8 alin.(1) lit.a), alin.(2), alin.(5), art. 13 lit.a) şi c), art. 17-20 
ale Anexei la  OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul  preuniversitar 
de stat, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- art. 129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.a)   din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 
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 In temeiul   art. 139 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judetul Prahova adopta prezenta 
hotarare. 

 
 

 Art.1.  Se aproba   un  număr de  150  burse şcolare care se vor acorda 
în anul 2020  elevilor cuprinşi  în învăţământul preuniversitar  de stat din  
instituţiile de învăţământ de pe teritoriul comunei Bărcăneşti , județul 
Prahova, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
 Art.2. Bursele prevazute la art.1 se vor acorda în limita fondurilor 
repartizate și în raport cu integralitatea efe ctuării de către elevi a 
activităților școlare. 

 Art.3. Răspunderea pentru  corectitudinea şi legalitatea situaţiei 
drepturilor băneşti aferente  burselor şcolare revine Consiliilor de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ. 

 Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de 
directorii unităților de învățământ  de pe raza comunei Bărcănești, județul 
Prahova  ,  iar hotararea va fi comunicata  persoanelor si autoritatilor 
interesate de secretarul general al  unitatii administrativ-teritoriale. 

 
                                  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                      Dănuț Duță   
 ……………………………. 

                              
                Contrasemnează: 

                                                                            Secretarul general al  comunei ,  
                                                                                                      Nicoleta Savu  

  Bărcăneşti, 23.03.2020 
  Nr. 17 
 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti    13 ;   Nr.voturi pentru      
13        Nr. voturi impotriva     0;  Nr. voturi abtinere         0. 
Sistem vot :deschis 
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           Anexa nr. 1   la    H.C.L. nr. 17 din 23.03.2020 

 

 

REPARTIZAREA   BURSELOR  PE  FIECARE 

UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

în  anul  2020 
 

 

 

Nr. 

Crt

. 

 

Unitatea de invatamant 

Nr.burse  

de merit 

cf. art.8 

lit.a) 

 

Cuantum 

bursa/ 

luna 

-lei- 

Nr. Burse 

de ajutor 

social 

cf. art 13 

lit.a) 

(boala + 

orfan) 

Cuantum 

bursa/ 

luna 

-lei- 

Nr. Burse 

de ajutor 

social 

cf. art 13 

lit.c) 

(venit) 

Cuantum 

bursa/ 

luna 

-lei- 

1. Şcoala Gimnazială 

“Gheorghe Lazăr”, 

comuna Bărcăneşti, 

jud.Prahova 

84 100 6 100 20 100 

2 Liceul Tehnologic 

Agricol comuna 

Bărcăneşti, jud.Prahova 

29 100 2 100 9 100 

  

TOTAL : 

113 - 8 - 29 - 

 

Total general 

 

150 
 

 

                                 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                      Dănuț Duță   
 ……………………………. 

                              
 
 

                Contrasemnează: 
                                                                                                                       Secretarul general al  comunei   

                                                                                                                    Nicoleta Savu  
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