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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Nr. 33 din 30.07.2021 

privind aprobare număr şi cuantum burse şcolare 

   

 

Consiliul Local al Comunei Miceşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa publică din 

data de ________________________; 

Avand in vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Miceşti înregistrat sub numărul  

7545/30.07.2021; 

 Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Financiar-Contabiliate înregistrat 

sub nr. 7546/30.07.2021; 

 Adresa nr. 2142/27.07.2021 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Comuna Miceşti- Judeţul Argeş.  

      Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

b) H.G. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 

merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu 

frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 

c) Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat;  

d)   Art. 129, alin. (2), lit. b) şi d) coroborat cu alin. (4), lit. a) şi alin. (7), lit. a)  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ţinând cont de: 

 Prevederile art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1) și în temeiul dispoziţiilor 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 Miceşti din Judeţul Argeş 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. -  Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursa acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Miceşti, judeţul Argeş, în anul şcolar 2020-2021, 

semestrul II, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează:  
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a. 11 burse de merit, în cuantum de 100 lei/lună pentru o perioadă de 5 luni; 

b. 124 burse de ajutor social, în cuantum de 100 lei/lună pentru o perioadă de 7 luni. 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Micești, domnul VOICU DUMITRU.  

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Micești 

în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Micești și prefectului județului ARGEȘ și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.comunamicesti.ro.  

 

Nr. 33 din data de 30.07.2021 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,                                              AVIZ DE LEGALITATE, 

PRIMAR,                                            Secretar General al U.A.T Comuna Miceşti, 

   ing.  Dumitru  VOICU                                               jr.  Mihai-Iulian DULAMĂ 
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