
 
H O T Ă R Â R E 

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   
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       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,  26 noiembrie  2021 

Nr.  66                           
 

 

Vot deschis .  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi 0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8  (majoritate simplă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


