
 

ROMÂNIA                                                                                                                            

 JUDETUL ARGES      

CONSILIUL LOCAL  STALPENI                                                                            

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  nr.68/21.09.2022 

privind acordarea burselor de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar în anul 2022-
2023 

Consiliul Local al comunei Stalpeni, judeţul Arges ; 

-Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1)-(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/ 2011, a Educaţiei 
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Referat de aprobare nr.6774 din 19.09.2022 al primarului comunei ; 

-Raportul de specialitate nr.6775 din  19.09.2022; 

-Avizul Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Comunei Stalpeni ; 

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1)  si art.196 alin 1,lit.( a) din OUG nr.57/ 03 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

Art.1.  Se acordă în anul scolar 2022-2023  burse de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar, dupa cum urmeaza: 

- Tudoroiu Ciprian Florin,elev in clasa a V-a, Liceul ,, I.C.Petrescu Stalpeni ’’; 

- Tufeanu Ionut Alexandru, elev in clasa a VIII-a, Liceul ,, I.C.Petrescu Stalpeni’’; 

- Tufeanu Angelica Maria,clasa a-IV-a, Liceul  ,,I.C.Petrescu Stalpeni’’; 

- Tufeanu Denisa-Antoneta-Victoria , clasa a-III-a, Liceul ,, I.C.Petrescu Stalpeni’’; 

- Popescu Madalina,clasa a-VI-a, Sc. Gimnaziala Livezeni; 

- Burtea Madalin-Razvan,clasa I, Sc.Gimnaziala Livezeni; 

Art.2.  Cuantumul unei burse de ajutor social, este de 200 lei lunar. 

 Art.3. Acordarea burselor se face in stricta concordanta cu prevederile Legii nr. 1/2011 si ale Ordinului 
5576/2011,in baza criterilor specifice aprobate de consiliile de administratie si in limita fondurilor 
repartizate. 

Art.4. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii care se incadreaza in 
situatiile prevazute de art. 19 din Ordinul nr.5576/2011. 

Art.5.  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al comunei Stalpeni aferent anului 2022.  

Art.6. Primarul comunei Stalpeni, în calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul 
Contabilitate, taxe si impozite din cadrul Primăriei comunei Stalpeni vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.7. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata :Prefectului 
Judetului Arges si Liceului I.C. Petrescu Stalpeni . 
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