
 
Avizat , 

secretar general al oraşului Slănic 
data ___________2021 

                           PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11994/220  din 11.11.2021 
privind aprobarea numărului și a cuantumului  burselor acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în semestrul I, anul scolar 2021-2022 
 

  Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
            Având în vedere Referatul de aprobare,   prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 11995/221 
din 11.11.2021, Adresele  nr.3872 din 29.10.2021 și nr.4015 din 18.11.2021 ale Liceului Teoretic ,, 
Şerban Vodă,, privind propunerile de cuantum şi număr , acordare  burse, înregistrate  sub nr.11562 
din 01.11.2021, respectiv 12327/2021  Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil  , nr. 
12384/224 din 22.11.2021; 
         În temeiul  prevederile : 

- art. 82, alin. (1) şi (2),  art. 105, alin. (1), alin. (2), lit. „d”  din Legea nr. 1/2011, legea  
educaţiei naţionale;     

- art. 3 şi art. 4, ale Ordinului 5576/07.11.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. unic din H.G.nr.1094 din 12.10.2021, 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 elevilor în anul școlar 2021-2022; 

    Având în vedere : 
- Hotărârea nr.5 din 21.09.2021 a  Consiliului  de administraţie a  Liceul Teoretic „Şerban 

Vodă” Slănic, de aprobare a  criteriile  de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor de 
studiu şi a celor de ajutor social  a  Consiliului  de administraţie a  Liceul Teoretic „Şerban Vodă” 
Slănic,  

-  Hotărârea nr.11 din 28.10.2021 a  Consiliului  de administraţie a  Liceul Teoretic „Şerban 
Vodă” Slănic, privind aprobarea numărului de  burse de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi 
a celor de ajutor social, pe semestrul I al anului școlar 2021-2022  
          Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Slănic; 
          În temeiul art. 129, alin (7), lit.a) și  ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art. 1. -  Se aprobă   numărul și cuantumul  burselor acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în semestrul I ,  anul scolar 2021-2022 ,   astfel:   

 2 (două) - burse de performanță în cuantum de 300 lei /lună 
 283 (douăsuteoptzecișitrei) -  burse de merit în cuantum de 100 lei/lună  ;   
 6 (șase) - burse de ajutor social  (medicale) în cuantum de 200 lei/lună 



 9 (nouă) -  burse de ajutor social  (orfani) în cuantum de 200 lei/lună 
 17 (șaptesprezece) -  burse de ajutor social   în cuantum de 100 lei/lună   

 

       Art. 2. - Bursele se asigură din bugetul local al orașului Slănic și din sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată astfel: suma de 100 lei /lunar pentru fiecare bursă stabilită se suportă din sume 
defalcate din taxa pe valoare adăugată, iar diferența,  din bugetul local al orașului Slănic , din sumele 
aprobate cu această destinație. 

      Art. 3  - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept,  prin grija secretarului general al  
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire, prin grija Primarului oraşului Slănic şi a conducerii Liceului 
Teoretic „Şerban Vodă”.                                                                                                                

 
 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU 
 

  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                 

SECRETAR general  al oraşului Slănic, 
                                                                                     

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
 
 
Slănic,   __noiembrie  2021 
Nr.  ___                            

 
 
Vot deschis .  Hotărârea a fost adoptată cu  __ voturi  „pentru”,__ „împotrivă” şi __ „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar:___ (majoritate simplă) 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Nr.  11995/221 din 11.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea numărului și a cuantumului  burselor acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în semestrul I, anul scolar 2021/2022  
 
 Având în vedere prevederile art.82 alin. (1 ) și (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 1/2011, 
a Educaţiei Naţionale, conform cărora: 
Art.82 
“(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de  burse 
de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 
numarul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” 
Art. 105 
“(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugată, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: 
          d)” cheltuieli cu bursele elevilor. 
 In conformitate  cu prevederile art. 129, alin.7  lit.a) prin care Consiliul Local are atribuţii 
privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia , 
supun atenției consiliului local proiectul de hotărâre nr. 11994/220 din 11.11.2021 privind aprobarea 
cuantumului și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 
Orașul Slănic, în semestrul I , anul scolar 2021/2022, iniţiat la solicitarea Liceului Teoretic Slănic,  
nr.3872 din 29.10.2021, înregistrată la instituția noastră cu  nr.11562 din 01.11.2021.  
 

PRIMAR, 
DANELUȘ COSTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARIA  ORAŞULUI   SLĂNIC 
STR. Alexandru  Odobescu  Nr.2 ,  Cod Postal 106200 ,CUI 2843604 

Tel: 0244 / 240299   ;   Fax: 0244/240704 
                                   slanic@prefecturaprahova.ro 
  

 
Nr.12384/224 din 22.11.2021 
                                                                                                                  

RAPORT DE SPECIALITATE               
 

                   Referitor la Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în semestrul I, anul scolar 
2021/2022  
   Consider următoarele:  
 În conformitate cu : 

- prevederile  din Legea 1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora, cuantumul unei burse 
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numarul acestora se stabilesc 
prin hotărâre a consiliului local. 

- prevederile Ordinului 5576/2011, conform cărora  bursele se acorda din bugetele locale ale 
unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar, în limita 
fondurilor aprobate,  cu aceasta destinatie, iar cuantumul unei burse acordate,  din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora,  se stabilesc,  anual,  prin hotărâre a 
consiliului local.  

- prevederile H.G.nr.1094 din 12.10.2021, 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 elevilor în anul școlar 2021-2022; 
       Având în vedere că, pentru semestrul I , anul  școlar 2021/2022, Liceul Teoretic Șerban Vodă 
Slănic, prin Consiliul de administrație,  a aprobat criteriile de acordare a burselor și numărul burselor 
şi a solicitat aprobarea de către consiliul local a numărului și a cuantumului burselor acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic ,  în funcție de sumele aprobate , cu 
această destinație în bugetele locale,    propun acordarea a  : 

 2 (două) - burse de performanță în cuantum de 300 lei /lună ( din care: suma de 100 lei/lunar 
din bugetul de stat și 200 lei/lunar din bugetul local)  

 283 (douăsuteoptzecișitrei) -  burse de merit în cuantum de 100 lei/lună (suma de 100 
lei/lunar din bugetul de stat )    

 6 (șase) - burse de ajutor social  (medicale) în cuantum de 200 lei/lună (din care: suma de 100 
lei/lunar din bugetul de stat și 100 lei/lunar din bugetul local)  

 9 (nouă) -  burse de ajutor social  (orfani) în cuantum de 200 lei/lună ( din care: suma de 100 
lei/lunar din bugetul de stat și 100 lei/lunar din bugetul local)  

 17 (șaptesprezece) -  burse de ajutor social   în cuantum de 100 lei/lună (suma de 100 
lei/lunar din bugetul de stat )    
Sumele  pot fi susținute din bugetul local și din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat și   avizez  favorabil proiectul de hotărâre    în forma prezentată de iniţiatorul 
proiectului, dl. Primar  Daneluș Costea. 
Întocmit, 
Şef Serviciu  
Marin Rodica  

 
 

 
 



 
 


